
 *$423I2K* 
2016/2931/DO-MUZB-8 

 

 

 

Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková 

Oprávněná úř. osoba pro podepisování: Vlastimil Andrle 

Email: ivana.chladkova@muzabreh.cz 

Telefon: +420 583 468 137 

Č. jednací: 2016/2931/DO-MUZB-8 

Spisová zn.: DO.2931/2016/ICh 

Datum: 10.02.2017 

 

Obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, 789 72  Bohuslavice 

Obec Dubicko, Velká Strana 56, 789 72  Dubicko 

Obec Lukavice, Lukavice 47, 789 01  Lukavice 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“),  v souladu s § 124 

odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti, kterou dne 09.11.2016 podali žadatelé: 

Obec Lukavice, IČO 00302961, se sídlem Lukavice 47, 789 01  Lukavice, 

Obec Dubicko, IČO 00302538, se sídlem Velká Strana 56, 789 72  Dubicko, 

Obec Bohuslavice, IČO 00302384, se sídlem Bohuslavice 2, 789 72  Bohuslavice, 

 

I. oznamuje návrh opatření obecné povahy   

dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 správního řádu 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 v písemném stanovisku č.j. KRPM-5429-2/ČJ-2017-140906 ze dne 23.01.2017, dle ustanovení 

§ 77 odst.1 písm. c) zákona o silničním provozu, zveřejněním návrhu opatření obecné povahy:  

 

S T A N O V E N Í    M Í S T N Í    Ú P R A V Y    P R O V O Z U 
 

v souladu s § 78 zákona o silničním provozu na silnicích III/31540, III/31541 a III/31542 a dále                           

na místních komunikacích v obcích Dubicko a Hrabová - viz. příloha. 

Důvod: omezení nákladní – tranzitní - dopravy přes obce Dubicko, Lukavice a Bohuslavice po místních 

komunikacích a silnicích III. třídy, z důvodu neodpovídajícího stavu komunikace a její šířky. Dále 

velkým provozem těchto vozidel vznikají škody na budovách a chodnících.  

 

Odpovědná osoba: Obec Bohuslavice, 789 72 Bohuslavice 2 – p. Vlček, tel.č. 606 055 089. 

 

 

 

 

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy 

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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Rozměry, provedení či osazení dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních 

komunikacích, v souladu s ČSN EN 12899-1 a dále dle technických podmínek TP 65 – Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích.  

Výrobu a osazení předmětného dopravního značení zajišťuje na své vlastní náklady žadatel u zhotovitele, 

který je držitelem platných oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění 

jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení. Všechny součásti dopravních značek 

(patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Dodavatelská firma předá žadateli 

prohlášení o shodě na dodané dopravní značení. Žadatel po realizaci předá svislé dopravní značky 

stanovené a realizované na silnicích III. třídy správci této pozemní komunikace, tj. Správě silnic 

Olomouckého kraje, p.o. , o  předání bude sepsán protokol. Dopravní značky na stanovené na místních 

komunikacích v jednotlivých obcích budou předány do vlastnictví předmětných obcí jako vlastníků 

dotčených místních komunikací podle § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích v souladu 

s ustanovením § 12 odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, tzn. že dopravní značka 

stanovená na místní komunikaci ulice Malá Strana v obci Dubicko bude předána obci Dubicko a  

dopravní značka stanovená na místní komunikaci na pozemku parc.č. 1622/4 a 1619/1 v k.ú. Hrabová u 

Dubicka bude předána do vlastnictví obce Hrabová.  

 

 
 

Současně Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán dle ustanovení § 172 odst. 

1 správního řádu  

II. vyzývá  

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, oddělení dopravy jako věcně 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 09.11.2016 žádost o stanovení 

místní úpravy provozu pro omezení vjezdu některých vozidel v souladu s ustanovením § 24a zákona o 

pozemních komunikacích, kterou podaly obce Dubicko, Lukavice a Bohuslavice, které zastupuje 

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., s požadavkem na omezení nákladní dopravy přes obce 

Dubicko, Lukavice a Bohuslavice po místních komunikacích a silnicích III. třídy, což zdůvodňují  

neodpovídajícím stavem předmětných pozemních komunikací a jejich šířky a tím, že velkým provozem 

předmětných vozidel vznikají škody na budovách a chodnících.  

V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu správní orgán předmětný návrh 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace 

projednal přípisem č.j. č.j. 2016/ 2931/DO-MUZB-3 ze dne 09.01.2017 s příslušným dotčeným orgánem 

uvedeným v § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu – tj. dle odst. b) s policií, protože jde o silnici a 

místní komunikace. Dotčený orgán vyhotovil dne 23.01.2017 stanovisko č.j. KRPM-5429-2/ČJ-2016-

140906, ve kterém vyjádřil souhlas s návrhem stanovení. 
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Protože předmět žádosti se dotýká dvou místně příslušných správních orgánů, tj, MěÚ Zábřeh a MěÚ 

Mohelnice, požádalo oddělení dopravy MěÚ Zábřeh v souladu s ustanovením § 40 odst. 7 zákona o 

pozemních komunikacích dne 25.01.2017 přípisem č.j. 2016/2931/DO-MUZB-6 Odbor dopravy a 

silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako nejbližší nadřízený správní orgán o 

určení, který silniční správní úřad provede řízení a vydá rozhodnutí v souladu s ustanovením § 40 odst. 7 

zákona o pozemních komunikacích a § 131 odst. 2 a 5 správního řádu, neboť opatření se dotýká 

účastníků ve správních obvodech více správních orgánů, do  obvodu MěÚ Zábřeh zasahuje výrazně větší 

měrou než do obvodu MěÚ Mohelnice (2 značky v k.ú. Třeština). Nadřízený správní orgán vydal dne 

07.02.2016 sdělení čj.: KUOK 16615/2017 ve kterém mj. uvádí, že na tuto situaci pamatuje § 11 odst. 2) 

správního řádu, z něhož vyplývá, že, je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se 

jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost.  

Žádost byla podána u MěÚ Zábřeh, který s návrhem, že ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2) správního 

řádu provede řízení o návrhu opatření obecné povahy v souladu s § 171 a násl. správního řádu, oslovil 

eMailem dne 07.02.2017 MěÚ Mohelnice. MěÚ Mohelnice dne 08.02.2017 odpověděl, že souhlasí aby 

MěÚ Zábřeh provedl opatření ve smyslu § 171 a násl. správního řádu. 

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení místní a přechodné 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. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním proto bude 

v souladu s ustanovením § 171 a § 172 správního řádu a v úplném znění zveřejněn ve smyslu § 25 

správního řádu po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh a na úředních deskách obecních úřadů                  

v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, tj. na úřední desce MěÚ Mohelnice  

a Obecních úřadů obcí Bohuslavice, Dubicko, Hrabová, Leština, Lukavice, Třeština a Zvole. Správní 

orgán současně v návrhu opatření v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu vyzval dotčené 

osoby, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky nebo odůvodněné námitky dle dikce § 172 

odst. 4 a 5 správního řádu a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění předmětného návrhu.  

Návrh opatření obecné povahy je dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

www.zabreh.cz/mestsky-urad/uredni-deska. Z hlediska právních účinků dnem vyvěšení je v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 

písemnost doručuje, tj. na úřední desce Městského úřadu Zábřeh. 

 

 

-   otisk razítka    -  

 

 

 

 

Vlastimil Andrle v.r.  

zástupce vedoucího oddělení dopravy 
 

 

 

Příloha:  

odsouhlasená situace umístění dopravního značení na výkrese „Omezení nákladní dopravy přes obce 

Dubicko, Bohuslavice, Lukavice, Hrabová“, kterou dne 03.01.2017 vypracoval Veiser Lukáš z fa.: 

Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., provozovna Pavelkova 2, 772 00 Olomouc. 

  

Pozn.:  v textu zkratka MěU znamená Městský úřad, OÚ znamená Obecní úřad. 

 

 

 

http://www.zabreh.cz/mestsky-urad/uredni-deska
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Žádáme o zveřejnění návrh opatření obecné povahy po dobu 30 dnů na úřední desce a dále 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí vraťte návrh s potvrzením o vyvěšení zpět).  

Vyvěšeno dne:                                Sejmuto dne:  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a dále tímto potvrzuje, že písemnost 

byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu:  

 
 

 

 

Obdrží: 

navrhovatelé (doručenky) 

1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt 

  

ostatní účastníci (doručenky) 

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn 

3. MěÚ Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01  Zábřeh 

4. OÚ Bohuslavice - Úřední deska, IDDS: wrwbp24 

5. OÚ Dubicko - Úřední deska, IDDS: xcpbejc 

6. OÚ Hrabová - Úřední deska, IDDS: dvfbp5m 

7. OÚ Leština - Úřední deska, IDDS: iqybmzk 

8. OÚ Lukavice - Úřední deska, IDDS: ug4asa2 

9. OÚ Třeština - Úřední deska, IDDS: t6kbtnb 

10. MěÚ Mohelnice - Úřední deska, IDDS: 6qtbthy 

  

dále obdrží 

11. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6 

12. MěÚ Mohelnice - OSÚRI, Oddělení stavebního úřadu, IDDS: 6qtbthy 
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