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Datum: 30.7.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu
Magistrát města Prostějova, odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na
základě žádosti, kterou podala Obec Lutín, IČ:00299189, Školní 203, 783 49 Lutín v
zastoupení SEKNE spol. s r.o., IČ:6236370, Hamerská 12, 772 00 Olomouc, dne
16.1.2018 a písemného vyjádření Policie České republiky, krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov, ze dne
15.1.2018 č.j. KRPM-7083-2/ČJ-2018-141206, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu
na pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
Místo:
Obec Olšany u Prostějova, silnice III/44925, III/44928, III/5707, dle situace v příloze.
Způsob vyznačení:
Bude osazeno dopravní značení omezující průjezd vozidel nad 12 t po silnici III/44928
v úseku Olšany u Prostějova – Třebčín, dle situace v příloze s doplněním dodatkovými
tabulkami E13 „Mimo vozidla SSOK“.
Termín:
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
Za osazení značení odpovídá:
Žadatel – Obec Lutín, IČ:00299189, Školní 203, 783 49 Lutín.
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Při provádění místní úpravy provozu dodržet:
1. vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích;
2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ II. vydání;
3. ČSN EN 12899-1 Dopravní značky na pozemních komunikacích;
4. dopravní značení realizuje firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto
prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a
umisťování dopravního značení.
5. Rušené dopravní značení B13 + E3a, včetně sloupku a patky, bude dovezeno na
SSOK, SÚ Jih v Prostějově

Odůvodnění
Obdržením žádosti, kterou podala Obec Lutín, IČ:00299189, Školní 203, 783 49 Lutín v
zastoupení SEKNE spol. s r.o., IČ:6236370, Hamerská 12, 772 00 Olomouc, dne 16.1.2018
o stanovení dopravního značení spočívajícího ve vyhrazení stání pro potřeby parkování
vozidla držitele průkazu ZTP/P osazením svislého dopravního značení omezující průjezd
vozidel nad 12 t po silnici III/44928 v úseku Olšany u Prostějova – Třebčín, byl dán návrh k
umístění výše uvedeného dopravního značení.
Návrh na osazení značení byl projednán ve smyslu dle § 77 odst. 2 písm. b zákona č.
361/2000 o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s DI Policie
ČR Prostějov pod č.j. KRPM-7083-2/ČJ-2018-141206 dne 15.1.2018.
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu byl návrh opatření obecné povahy
vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Prostějova, Obecního úřadu
Pivín a zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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 dotčeni, mohli podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohli uplatnit písemné připomínky
v termínu do 15 dnů ode dne zveřejnění. V této lhůtě uplatnila připomínky Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IČ:70960399, Lipenská
120, 772 00 Olomouc 9 požadující doplnění značení dodatkovými tabulkami E13 „Mimo
vozidla SSOK“. Připomínce bylo vyhověno, neboť umožňuje vjezd vozidel správce
komunikace nutný pro výkon jeho činnosti.
Na základě výše uvedeného stanovil správní orgán místní úpravu provozu.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

Ing. Miroslav N a k l á d a l
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních
deskách:
Magistrátu města Prostějova, Obecního úřadu Olšany u Prostějova a zveřejněn též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne :…………………………………………………………..
Sejmuto dne:………………………………………………………………..

………………………………
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Po sejmutí bude oznámení navráceno Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy.
Příloha: situace, legenda a detaily značení
Obdrží:
k vyvěšení:
Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova
Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení - podatelna
dále obdrží:
Obec Lutín, IČ:00299189, Školní 203, 783 49 Lutín v zastoupení SEKNE spol. s r.o., IČ:6236370,
Hamerská 12, 772 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IČ:70960399,
Lipenská 120, 772 00 Olomouc 9
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
A/A
R-D

Stránka 4 z 5

PVMU 102996/2018 41

Stránka 5 z 5

PVMU 102996/2018 41

