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Odbor dopravy a silničního hospodářství 
 
Váš dopis - značka / ze dne: 
 
Č.j.:  MUUV 8756/2017 
Spisová značka: DOP 161/2017 JNe 
Vyřizuje:  Mgr. Jana Němečková 
Tel.:  585 088 318 
E-mail:  jnemeckova@unicov.cz 
 
Uničov, dne: 8. srpna 2017 

 
 

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ 

POVAHY 
 
 
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní 

správy podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), 

v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“) oznamuje zveřejnění  

  

 

návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

 

 KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213 zastoupená na 

základě plné moci společností SEKNE, spol. s r.o., se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 

Olomouc podala dne 4. 8. 2017 žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4456 v obci 

Paseka s tím souvisejícího užití dopravního značení a zařízení z důvodu dokončení stavby „Úprava 

sjezdu k průmyslovému areálu v obci Paseka“. 
 

Grafická podoba návrhu místní úpravy provozu, kterou zpracoval Ing. Tomáš Ruth, NELL 

PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, je vyvěšena k veřejnému nahlédnutí na úřední desce 

Městského úřadu Uničov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 

15 dnů.  

S kompletním návrhem je též možné se seznámit na odboru dopravy a silničního hospodářství 

Městského úřadu Uničov, Masarykovo nám. 22, 783 91 Uničov, v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 

do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a úterý a čtvrtek od 7:30 do 11:30 a od 12:30 do 14:30).  

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 

správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky, 

a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Připomínkami, které budou u správního orgánu 

uplatněny po uplynutí této lhůty, se správní orgán nebude zabývat.  

Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 

správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

jejich vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 

návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu, a to ve lhůtě 30 

dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
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Odůvodnění: 

 

 

 KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213 zastoupená na 

základě plné moci společností SEKNE, spol. s r.o., se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 

Olomouc podala dne 4. 8. 2017 žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích a to na silnici III/4456 v obci Paseka a s tím souvisejícího užití dopravního značení a 

zařízení z důvodu dokončení stavby „Úprava sjezdu k průmyslovému areálu v obci Paseka“.  

 

  Vzhledem k tomu, že tato žádost se týká umístění dopravních značek č. P6 – Stůj, dej 

přednost v jízdě a B24b – Zákaz odbočování vlevo, posoudil zdejší správní orgán, že tuto žádost je 

nutné řešit formou opatření obecné povahy dle části šesté správního řádu. 

 Místní úprava provozu bude splňovat příslušné normy (ČSN EN 12899-1 a Revize TP 65 – 

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) pro dopravní značky a zařízení na 

pozemních komunikacích. 

 

 Pro vydání návrhu opatření obecné povahy byly doloženy tyto podklady: 

1. Žádost o stanovení DZ, podaná dne 4. 8. 2017 společností KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 

1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213 zastoupené na základě plné moci společností 

SEKNE, spol. s r.o., se sídlem Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc    

2. Situace dopravního značení zpracovaná společností NELL PROJEKT s.r.o., Plesníkova 5559, 

760 05 Zlín - Ing. Tomáš Ruth 

3. Stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Policií 

České republiky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje ze dne 26. 7. 2017 pod č.j. 

KRPM-95351-1/ČJ-2017-140506 

4. Souhlasné vyjádření majetkového správce silnice III/4456 Správy silnic Olomouckého kraje, 

p.o., Střediska údržby Olomouc ze dne 21. 7. 2017 pod zn. SSOK – OL 15241/2017/CF 

5. Souhlasné vyjádření vlastníka místní komunikace v obci Paseka ze dne 12. 7. 2017 

          

 

 

         Mgr. Jana Němečková 

           referentka odboru dopravy a SH 

         Městský úřad Uničov 

    

    

    

 

příloha : 

-     grafická podoba návrhu místní úpravy provozu   

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu 

Uničov, dále na úřední desce obecního úřadu obce, jehož správního obvodu se týká, po dobu 15 dnů. 

Obsah oznámení bude Městským úřadem Uničov zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne:…………………………………… Sejmuto dne:……………………………………..  
                                   razítko a podpis oprávněné osoby                                               razítko a podpis oprávněné osoby 
 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………….. 
                                                                                                                             razítko a podpis oprávněné osoby 
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Doručí se: 

 

Žadatel: 

 

- KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 213 zastoupená na 

základě plné moci společností SEKNE, spol. s r.o., se sídlem Hamerská 304/12, Holice,      

779 00 Olomouc  

 

 Dotčené orgány:  

 

- V souladu s dikcí ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Uničov, 

odbor dopravy a silničního hospodářství, toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy 

dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno 

v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce 

Městského úřadu Uničov, úřední desce obecního úřadu obce, jíž se týká (Obec Paseka) a 

současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (v plném znění). 

Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je 

dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. 

 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 

Olomouc, dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc 

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

Olomouc 

- Obecní úřad Paseka + úřední deska, Paseka č.p. 17, 783 97 Paseka 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2017-08-08T10:59:44+0000
	Not specified




