Městský úřad Litovel
odbor dopravy
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Litovel, dne: 23.01. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Litovel, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místně
příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní
řád), na základě návrhu zpracovaném odborem dopravy Mě Ú Litovel, po projednání s Policií ČR, Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Olomouc, dopravním inspektorátem,
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc ze dne: 14.12.2017 pod č.j.: KRPM-150022-1/ČJ-2017-140506 a po jeho
posouzení, v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, v návaznosti na ust. § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, vydává opatření
obecné povahy, kterým

stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
místo trvalé úpravy:
důvod úpravy:
doba úpravy:
způsob vyznačení:

odpovědná osoba:

termín:
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sil. III/37335, sil. III/37337 a místní komunikace v obci Luká, část Javoříčko
zvýšení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu, zejména pak pro občany trvale
bydlící v této části a dále pak pro návštěvníky Javoříčských jeskyní a Památníku
obětí II. světové války.
bez omezení
dopravní značení je stanoveno na základě přiloženého situačního plánku,
který je přílohou tohoto stanovení, přičemž úpravu DZ na sil. III/37335 a sil.
III/37337 zajistí SSOK,Stř. údržby Olomouc a úpravu DZ na MK zajistí Obec
Luká
Sil. III/37335 a sil. III/37337, Jaroslav Krempl, vedoucí SSOK, Stř. údržby
Olomouc, tel:724239883
Místní komunikace - František Lakomý, starosta Obce Luká, tel: 724196979
do 6 měsíců od nabytí účinnosti opatření obecné povahy

podmínky:
provedení a umístění dopravního značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích
dopravní značení svým provedením ( rozměry, barva a technickými požadavky ) musí odpovídat
ČSN EN 12899-1 a TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
osazení stanoveného dopravního značení pak zajistí odborná firma.

Odůvodnění
Na základě návrhu úpravy dopravního značení zpracovaného odborem dopravy Mě Ú Litovel bylo zahájeno
řízení podle ust. § 171 a následujícími části šesté správního řádu, kterým se vydává závazné opatření obecné
povahy. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti sil. provozu, jak pro občany trvale
bydlící v obci Luká, část Javoříčko, tak i pro návštěvníky Javoříčských jeskyní a Památníku
obětí II. světové války. Místní úprava spočívá v úpravě svislého dopravního značení dle situačního plánku.
Předložená místní úprava provozu byla v souladu s ust. § 77 odst.1 písm. c) zákona o provozu na pozemních
komunikacích předem projednána a odsouhlasena příslušným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje, DI, státním orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí sil. provozu (viz.
souhlasné vyjádření ze dne: 14.12. 2017 pod č.j.: KRPM – 150022 -1/ČJ 2017-140506).
Městský úřad Litovel, odbor dopravy návrh opatření obecné povahy přípisem ze dne: 19.12. 2017
pod č.j.: LIT 22812/2017, po projednání s příslušným orgánem policie doručil veřejnou vyhláškou podle ust.
§ 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním
byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Litovel a Obecního úřadu Luká po dobu 15-ti dnů a rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy, podle ust. §
172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky a námitky s tím, že dle ust. § 172 odst. 5
správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohly podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky k Městskému úřadu Litovel, odboru dopravy ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění.
Písemné připomínky dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu v termínu nikdo neuplatnil.
Rozhodnutí o námitkách: námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Městský úřad Litovel, odbor dopravy stanovil podle ust. § 77, odst.1 písm. c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích, místní úpravu provozu v obci Luká, část Javoříčko tak, jak je zakresleno
v situačním plánku dle výše uvedené specifikace jako opatření obecné povahy dle části šesté (§ 171 a
následující) správního řádu. Povinnost úpravy dopravního značení stanovil Správě silnic Olomouckého
kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc a Obci Luká, Luká 80, 783 24
Slavětín.
Poučení
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Pavel Filípek
Vedoucí odboru dopravy
Mě Ú Litovel

Podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na
úřední desce Města Litovel a na úřední desce Obce Luká a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

příloha :
schválený situační plánek dopravního značení

obdrží :
-

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc

-

Obec Luká, Luká č. 80, 783 24 Slavětín

na úřední desce vyvěsí:
- Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel
- Obec Luká, Luká č. 80, 783 24 Slavětín
na vědomí:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
- Spis

územní odbor Olomouc, DI,

