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Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy
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Datum:

07.03.2018

Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72 Dubicko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán dle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou dne 30.01.2018
podala Obec Dubicko, IČO 00302538, Velká Strana 56, 789 72 Dubicko,

I. oznamuje návrh opatření obecné povahy
dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) a po projednání dle § 77 odst. 3
zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, jímž je v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b)
zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Šumperk - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, 787 90 Šumperk a jejím souhlasu uvedeném v písemném
stanovisku č.j. KRPM-23078-1/ČJ-2018-140906 ze dne 21.02.2018, podle ustanovení § 77 odst.1
písm. c) zákona o silničním provozu, zveřejněním návrhu opatření obecné povahy

STANOVENÍ

MÍSTNÍ

ÚPRAVY

PROVOZU

v souladu s § 78 zákona o silničním provozu místní úpravu na účelové komunikaci.
Místo trvalé úpravy: účelová veřejně přístupná komunikace
Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice – viz situace
začátek a konec cyklostezky bude osazen dopravními značkami C9a a C9b
a provedeno vodorovné dopravní značení V6a a vyznačena příčná čára souvislá
se symbolem „Dej přednost v jízdě“. V celé trase bude provedené optické dělení
směrů vodorovnou dopravní značkou V2a š. 125 mm.
Způsob vyznačení:

viz situace

Důvod místní úpravy: uvedení části stavby: „Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice“
do trvalého užívání.
Platnost:

trvale

Odpovědná osoba:

Mgr. Václav Hampl, starosta obce Dubicko, tel. 734 354 658.

Městský úřad Zábřeh, nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111,
Fax: 583 416 505, E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, www.zabreh.cz
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Současně Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán

II. vyzývá
dle § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky. Dle § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu
písemné připomínky.
Dle § 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, určí-li tak
správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Odůvodnění: Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán,
tj. dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu obecní úřad obce s rozšířenou působností, který
stanoví místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III.
třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci obdržel dne 30.01.2018
žádost o stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci „Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice“
viz situace v příloze.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 a 6 zákona o silničním provozu stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné
signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky
k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné
úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu správní orgán předmětný návrh stanovení místní úpravy
provozu projednal s příslušným dotčeným orgánem uvedeným v § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu
– tj. dle odst. b) s policií. Dotčený orgán – Policie ČR DI Šumperk vyjádřil s návrhem stanovení souhlas
ve stanovisku č.j. KRPM-23078-1/ČJ-2018-140906 ze dne 21.02.2018.
Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním je tímto v souladu s ustanovením § 171 a § 172 správního
řádu a v úplném znění předáván ke zveřejnění ve smyslu § 25 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední
desku Městského úřadu Zábřeh. Správní orgán současně vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření
podávaly písemné připomínky nebo odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění
předmětného návrhu v souladu s ustanovením § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy bude
rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na http://www.zabreh.cz/urednideska/2/p1=1737 .

Bc. Petr Kašpar v. r.
vedoucí oddělení dopravy
Příloha: návrh – dotčeným orgánem odsouhlasená situace umístění dopravního značení.
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ
Zábřeh a způsobem umožňujícím dálkový přístup, po sejmutí vrácen potvrzený zpět oddělení dopravy
MěÚ Zábřeh.

Vyvěšeno dne: …………………………..

Sejmuto dne: …………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
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Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Dubicko, IDDS: xcpbejc
ostatní (doručenky)
2. Městský úřad Zábřeh, úřední deska, nám. Osvobození č.p. 15, 789 01 Zábřeh
dále obdrží
5. Policie ČR, DI Šumperk, KŘP Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

