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Veřejná vyhláška
Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), oprávněný ke
stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích, postupem
v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), oznamuje zveřejnění
návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Sobíšky
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, na
základě písemné žádosti společnosti STRABAG a. s., provozní jednotka Přerov, IČO 60838744,
Tovačovská 974, 751 52 Přerov 2, kterou zastupuje společnost SEKNE, spol. s r. o., IČO 62363701,
Hamerská 12, 772 00 Olomouc (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie
České republiky, Krajského ředitelství Ol. kraje, Dopravního inspektorátu Přerov, vydaného pod
č.j. KRPM-273-80/ČJ-2012-140806 dne 22.10.2012,
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 30/2001 Sb.“), následující trvalou úpravu provozu a s tím související užití dopravních
značek a dopravního zařízení na pozemních komunikacích.
Místo trvalé úpravy:

místní komunikace v obci Sobíšky, p.č. 388 k.ú. Sobíšky

Důvod trvalé úpravy:

realizace stavby "Oprava místní komunikace v obci Sobíšky"

Termín trvalé úpravy:

trvale po uplynutí vývěsní doby opatření obecné povahy

Způsob vyznačení:

dle přiložené situace

Dodržet:
1. ustanovení vyhlášky č. 30/2001 Sb.,
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2.
3.
4.
5.

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném znění,
ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1, v platném znění,
ustanovení § 124 odst. 2 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,
umístění dopravního značení provede oprávněná osoba, která má platná oprávnění pro
provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umisťování
dopravního značení,
6. náklady spojené s umístěním, správou a odstraněním DZ hradí žadatel.
Návrh místní úpravy provozu, který předložil žadatel formou situace dopravního značení, je vyvěšen
k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecního úřadu Sobíšky a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
Magistrát města Přerova vyzývá dotčené osoby, jejíchž práva a povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,
k uplatnění písemných odůvodněných námitek nebo připomínek,
a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout.
Odůvodnění:
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
obdržel dne 7.11.2012 písemnou žádost společnosti STRABAG a. s., provozní jednotka Přerov,
IČO 60838744, Tovačovská 974, 751 52 Přerov 2, kterou zastupuje společnost SEKNE, spol. s r. o.,
IČO 62363701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc o stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci v obci Sobíšky. Důvodem žádosti je požadavek obce zabránit vjezdu zemědělské techniky
na místní komunikaci. Dotčená místní komunikace slouží jako příjezdová komunikace k rodinnému
domu a konstrukce vozovky je navržena na pojezd osobních vozidel, případně pro vozidla IZS. Další
úprava, která spočívá v osazení DZ č. P 4 „Dej přednost v jízdě“ vede k zajištění bezpečnosti
a zpřesnění dopravní situace v křižovatce s krajskou silnicí III/4367.
Přílohou žádosti je písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Ol. kraje,
Dopravního inspektorátu Přerov vydané pod č.j. KRPM-273-80/ČJ-2012-140806 dne 22.10.2012
s podmínkou umístění dopravní značky upravující přednost v jízdě v křižovatce místní komunikace
s krajskou silnicí III/4367. Připomínka Dopravního inspektorátu Přerov, Krajského ředitelství Ol.
kraje, Policie České republiky byla akceptována. Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních
správních služeb a obecního živnostenského úřadu posoudil návrh změny dopravního značení, z něhož
je pro účastníky provozu uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně o
provozu na pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu podle
ustanovení části šesté správního řádu- opatření obecné povahy.
Poučení:
Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohou podávat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k Magistrátu města
Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.
Otisk úředního razítka
Mgr. Eva Šáchová
vedoucí oddělení DS
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Příloha: situace dopravního značení
Obdrží:
1. SEKNE, spol. s r. o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO 72051795, Dopravní inspektorát
Přerov, U Výstaviště č.p. 3183/18, P.O.BOX 74, 751 52 Přerov
3. Obec Sobíšky, Sobíšky č.p. 8, Sobíšky, 751 21 Prosenice
4. Magistrát města Přerova, IČO 00301825, Odbor vnitřní správy - odd. vnitřních služeb - úřední
deska, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
5. Obec Sobíšky-úřední deska, Sobíšky č.p. 8, Sobíšky, 751 21 Prosenice
6. spis

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen
na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje po dobu 15 dnů a zveřejněn také způsobem
umožňující dálkový přístup (www.prerov.eu). Patnáctý den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne......................................

…………………………………………

……………………………………………...

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu
opatření obecné povahy a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :
…………………………………………………………………………………………………...

