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V Olomouci dne 8.1.2014

_)t
oprávněná úřední osoba pro vyř1zení: Edita Urbanoyá,2. nadz. podl., dv. č.\!.9r',',
Telefon: 588488152 i

Fax: 588488142
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Milan Fazekaš
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Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Magistrát města olomouce - odbor stavební, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací,
jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle $ 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
napozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen ,,zá-
kon"), v souladu s ustanovením $ I72 zákonaó.50012004 Sb., správnířád, ve zněnípozdějších předpisů
(dále jen ,,správní iád") oznamuje zveřejnění

návrhu stanoYení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.

obec Lutín, IČ 00299189, Škohí 2O3,183 49 Lutín podala dne 26.9.2012 žádost o stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích a to na sil' Ia570lz ul. U Kapličky v obci Lutín a s tím
souvisejícfto tlžití dopravních značek, signálů azaÍízení z důvodu zajištění bezpečnosti silniční}ro provo-
ZU.

Ve věci výše uvedené žádosti bylo zdejším příslušným správním orgánem vydáno dne 22.10.2012 sta-
novení místní úpravy provozu' které bylo nazákladě stížnosti občanů předloženo spolu s celým spisovým
materiálem ke kontrole odvolacímu orgánu, tj. Krajskému úřadu olomouckého kraje, odboru dopravy a
silničního hospodářství. Tento odvolací orgán v rámci provedené kontroly opatřením ze dne 21.12.2012
č.j. KUoK 1,O1524/2012' Sp. Zn. KÚoK/95928l2OI2loDsH-sH/7559 uložil zdejšímu správnímu orgá-
nu, aby ve věci ýše uvedené žáďosti o stanovení místní úpravy provozu postupoval formou vydání opat-
ření obecné povahy.
Následně tedy zveřejnil zdejší správní orgán dne 3.4.2013 v souladu s ustanovením $ 172 odst.l správ-
ního řádu návrh místní úpravy provozu na silnici IIv57012 ul. U Kapličky v obci Lutín včetně jeho gra-
fického znázomění na úřední desce Magistrátu města olomouce a na úřední desce obce Lutín. Současně
stanovil lhůtu pro podání námitek a připomínek ve smyslu ustanovení $ 172 odst. 4 a 5 správního řádu.
V pnrběhu stanovené lhůty byla Vznesena připomínka pana Ing. Vladimíra Zača|a k navrhované místní
úpravě provozu na sil. ilU51017 ul. U Kapličky, která se týká umístěhí dopravní znaěky B29 _ zákaz
stán í'

V návaznosti na podané připomínky, po projednání se žadatelem a dotčenými orgány byla navržena
změna (č. 2) původního návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a dne 24.10.2013



bylo oznámeno konání veřejného projednání téÍo změny, jejíž grafické znázomění bylo nedílnou součástí
tohoto oznámení.

V návaznosti na veřejné projednání této žádosti konané dne 26.1l.2Ol3, bylo dohodnuto přepracování
návrhu ' změny č.2, je\1kož byly v ul. U Kapličky vybudovány chodnfty a tím došlo k zužení šířky ko-
munikace oproti původní situaci.

Grafická podoba přepracovaného návrhu (změna č.3) místní úpravy provozu je vyvěšena k veřejnému
nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města olomouce, na úřední desce obecního úřadu Lutín a též způ-
sobem umožňujícím dálkový pffstup po dobu L5 dnů.

S kompletním návrhem je též možné se seznámit u oddělení Státní správy na úseku pozemních komu-
nikací stavebního odporu Magistrátu města olomouce, Hynaisova 10, v úřední dny (pondělí a středa od
B'00 do 12'00 a od 13.00 do 17.00 hodin, 2' nadzemní podlaží, číslo dveří2.10). v ostatní dny lze na-
hlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě.

Dotčené osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo do-
tčeny, mohou u zdejšfto správního orgánu v souladu s ust. $ l72 odst. 1) správního řádu uplatnit písemné
odůvodněné námitky nebo připomínky.

K návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení $ 772 odst.4 správního řádu může kdokoliv, je-
hož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správ-
ního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky.

Podle ustanovení $ 772 odst.5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem jejich vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo do-
tčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu
orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

odůvodnění:
obec Lutín, Štolni 2O3,783 49 Lutín,podala dne269.2012žádosto stanovení místníúpralry provo-

ZUnapozemních komunikacích a to na sil. na sil. ilV57012 ul. U Kapličky v obci Lutín a s tím souvisejí-
cího užití dopravních značek, signálů a zaÍÍzení. z důvodu zajtštěnÍ větší bezpečnosti silničního provozu.
Vzhledem k tomu, že tato žádost Se týká umístění dopravní značky B29 _ zákaz stání, ze které vyplývají
pro účastnfty provozu na dotčené pozemní komunikaci odlišné povinnosti, než jakéjim stanoví obecná
úprava provozu daná zákonem, posoudil zdejší správní orgán, že tento návrh je nutné řešit formou opat-
ření obecné povahy dle části šesté správního řádu

Žad'atelsvůj návrh předem projednal s příslušným orgánem KŘ PoLcie České republiky a vlastníkem
dotčené komunikace a k žádosti předložil jejich vyjádření.

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Příloha:

- graťická podoba návrhu místní úpravy provozu



Rozdělovník:

obdrží:

1. obec Lutín, IČo OO29}1B9, Št<otni 2O3,783 49 Lutín

2. Správa silnic olomouckého kraje, příspěvková organizace,IČo roqoo:99, Lipenská 12O, Hodolany
753,17211 Olomouc, ID: ur4kSnn

3. Policie ČR - rraist o ředitelství policie olomouckého kraje, 6zemní odbor olomouc - dopravní in-
spektorát, IČo 72051795, tř. Kosmonautů 10, Hodolany 189,'77136 olomouc, ID:

4. obec Lutín - úřední tabule k vyvěšení a podání zptávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí
oznámenÍ

5. Magistrát města olomouce - odbor stavební, - úřední tabule k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu
úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení

6. spis

Tento návrh opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15{i dnů na úřední desce Magistrátu města olo-
mouce a na úřední desce obecního úřadu v obci Lutín, jejíhož správního obvodu se má opatření obecné
povahy týkat. Současně prosíme tento obecní úřad, aby zdejšímu správnímu orgánu zaslal zpět potvrzení
o datech vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy. Upozorňujeme, že pro běh lhůtjsou
rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce správního orgá-
nu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Magistrátu města olomouce.

Vyvěšeno dne: l írt J, ,l7 Sejmuto dne: I .t. 1. 4 , y
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámetí.
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