
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/19185/2019
Sp.zn.: MJ/17813/2019/03/ODSH/MK                                                                    
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 10.4.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁÁ MENÍÁ O NÁÁVRHU OPÁTRČ ENÍÁ OBEČNEÁ  POVÁHY 

Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,  jako prčííslusčnyí  orgaín staí tníí  spraívy
podle § 124 odst.  6 zaíkona čč.  361/2000 Sb.,  o  provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaí čh
nečkteryíčh  zaíkonuů  (zaíkon  o  silniččníím  provozu),  ve  znečníí  pozdeč jsč ííčh  prčedpisuů  (daí le  jen  „zaíkon  o
silniččníím provozu“), podle § 77 odst. 1 píísm. č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 172 zaíkona
čč. 500/2004 Sb., spraívníí rčaí d, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „spraívníí rčaí d“), 

z v e ř e j ň u j e

záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Jednaí  se o:
provedeníí vodorovneího a osazeníí svisleího dopravníího značčeníí, vččetneč  odstranečníí značčeníí staívajííčíího,
dle prčedlozčeneího naívrhu,  v  souvislosti  s  dokonččeníím stavby „Parkovisčteč  u  MSČ  Berusčka“,  povoleneí
rozhodnutíím čč.j. MJ/09429/2016 (sp.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK) ze dne 25.2.2016

Míísto: 
pozemníí komunikače v lokaliteč  dotččeneí  stavbou „Parkovisčteč  u MSČ  Berusčka“, viz. prčííloha

Termíín: 
svisleí  dopravníí značčeníí bude osazeno, staívajííčíí odstranečno a vodorovneí  dopravníí značčeníí provedeno
po nabytíí uí ččinnosti opatrčeníí obečneí  povahy, a to v zaívislosti na vhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaí čh,
nejpozdeč ji do doby provedeníí kolaudače stavby

Osazeníí a provedeníí dopravníího značčeníí zajistíí na sveí  naíklady stavebníík vyísče uvedeneí  stavby.
V  souladu  s  §  172 odst.  4  a  5  spraívníího  rčaídu  mohou  opraívnečneí  osoby podat  k  naívrhu  opatrčeníí
prčipomíínky nebo naímitky v termíínu do 30 dnuů  ode dne zverčejnečníí na uí rčedníí desče. 

Odůvodnění:
ZČ adatel,  Mečsto Zlateí  Hory, ÍČČO 00296481, naím. Svobody 80, 793 76 Zlateí  Hory, dne 3.4.2019 podal
zčaídost  o  stanoveníí  míístníí  uí pravy  provozu  v  souvislosti  s  dokonččeníím  stavby  „Parkovisčteč  u  MSČ
Berusčka“,  povoleneí  rozhodnutíím čč.j. MJ/09429/2016 (sp.zn. MJ/58997/2015/10/ODSH/MK) ze dne
25.2.2016, jejíízč  byl stavebnííkem. 
Prčedmečtem  zčaídosti  je  provedeníí  vodorovneího  a  osazeníí  svisleího  dopravníího  značčeníí,  vččetneč
odstranečníí  značčeníí  staívajííčíího,  dle  prčedlozčeneího  naívrhu,  na  pozemnííčh  komunikačííčh  v  lokaliteč
dotččeneí  jmenovanou stavbou, viz. prčííloha.
Podle § 77 odst. 1 píísm. č) zaíkona o silniččníím provozu uí pravu provozu míístníí a prčečhodnou uí pravu
provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uzč itíí zarčíízeníí pro provozníí informače stanovíí na silniči ÍÍ. a ÍÍÍ.
trčíídy,  míístníí  komunikači a na verčejneč  prčíístupneí  uí ččeloveí  komunikači obečníí  uí rčad obče s rozsčíírčenou
puů sobnostíí. Dle § 77 odst. 2 píísm. b) jmenovaneího zaíkona dotččenyími orgaíny prči stanoveníí míístníí  a
prčečhodneí  uí pravy provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uzč itíí zarčíízeníí pro provozníí informače jsou
poličie, jde-li o silniče, míístníí komunikače a verčejneč  prčíístupneí  uí ččeloveí  komunikače. 
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Navrzčenaí  uí prava provozu byla Poličiíí ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje,
uí zemníí  odbor  Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t  odsouhlasena píísemnostíí  čč.j.  KRPM-44380-1/ČČ J-2019-
141106 ze dne 5.4.2019.  Mečstskeímu uí rčadu Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,  jako
prčííslusčneímu obečníímu uí rčadu obče s rozsčíírčenou puů sobnostíí byla doruččena dne 8.4.2019.
S  ohledem  na  uvedeneí ,  prčedlozčeníí  naívrhu míístníí  uí pravy provozu a  projednaí níím  tohoto  naívrhu s
dotččenyím orgaínem, Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, jakozč to prčííslusčnyí
orgaí n staí tníí  spraívy ve veččečh stanoveníí prčedmečtneí  míístníí  uí pravy provozu, prčedklaídaí  v souladu s §
172 odst. 1 spraívníího rčaídu tento naívrh opatrčeníí obečneí  povahy. 

Poučení:
Vlastnííči nemovitostíí, jejičhzč  praíva, povinnosti nebo zaí jmy souvisejííčíí s vyíkonem vlastničkeího praíva
mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy prčíímo dotččeni, a ostatníí osoby, jejičhzč  opraívnečneí  zaí jmy mohou
byít  opatrčeníím  obečneí  povahy prčíímo dotččeny,  mohou  podat  proti  naívrhu  opatrčeníí  obečneí  povahy
píísemneí  oduů vodnečneí  naímitky  ke  spraívníímu  orgaínu  ve  lhuů teč  30  dnuů  ode  dne  jeho  zverčejnečníí.
Zmesčkaíníí uí konu nelze prominout.

„otisk uí rčedníího razíítka“
v.r.
Íng. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Podle § 172 odst. 1 spraívníího rčaídu tento naívrh opatrčeníí obečneí  povahy musíí byí t vyvečsčen po dobu 15
dnuů  na uí rčedníí desče Mečstskeího uí rčadu Jeseníík a Mečstskeího uí rčadu Zlateí  Hory, na obou takeí  zverčejnečn
zpuů sobem  umozčnč ujííčíím  daí lkovyí  prčíístup.  Patnaí čtyí  den  lhuů ty  vyvečsčeníí  je  dnem  doruččeníí  tohoto
oznaímeníí.

Záznam o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy:

Vyvečsčeno dne: ……………………….     Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razíítko orgaínu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí naívrhu opatrčeníí obečneí  povahy:

Obdrží:
1.  Mečsto Zlateí  Hory, ÍDDS: rx8a99k
2. Poličie ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, dopravníí inspektoraí t Jeseníík,
ÍDDS: 6jwhpv6
3. vlastnííči nemovitostíí, jejičhzč  praíva, povinnosti nebo zaí jmy souvisejííčíí s vyíkonem vlastničkeího praíva
mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy prčíímo dotččeni, a ostatníí  osoby, jejičhzč  praíva, povinnosti nebo
zaí jmy mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy dotččeny – verčejnou vyhlaí sčkou vyvečsčenou na uí rčedníí desče
Mečstskeího uí rčadu Jeseníík a Mečstskeího uí rčadu Zlateí  Hory, a to po dobu 15 dnuů .

Prčííloha:  
situače s naívrhem uí pravy provozu, označčena orgaínem poličie (1 strana)
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