Stanovení přechodná úprava provozu - Hor.náměstí, Sokolská, Bisk.náměstí - konání festivalu PRIX BOHEMIA RADIO 2020 - 04-12

MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 280.4, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Č. j. SMOL/043631/2020/OS/PK/Vlc
Spisová značka: S-SMOL/043510/2020/OS

V Olomouci 12.02.2020

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Antonín Vlach, dveře č. 2.11
Telefon: 588488158
E-mail:
antonin.vlach@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a §
173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
na základě návrhu ČESKÝ ROZHLAS, IČO: 45245053, Vinohradská 1409/12, Praha 2Vinohrady, 120 00 Praha 2, v zastoupení: SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701, Hamerská
304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9, podaného dne 12.02.2020, vydává opatření obecné povahy,
kterým se
stanoví místní přechodná úprava provozu na
pozemních komunikacích
a to na místních komunikacích (dále jen „MK“) Horní náměstí, Sokolská a Biskupské náměstí v obci
Olomouc a s tím související užití dopravních značek, signálů a zařízení.
Místo úpravy: MK Horní náměstí, Sokolská a Biskupské náměstí v obci Olomouc
Důvod úpravy: pořádání mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby
"PRIX BOHEMIA RADIO 2020"
Doba trvání úpravy:
1. 29.03.2020 - 03.04.2020 - Horní náměstí
2. 01.04.2020 - Sokolská
3. 02.04.2020 - Biskupské náměstí

Dodavatel úpravy: ČESKÝ ROZHLAS, IČO: 45245053, Vinohradská 1409/12, Praha 2-Vinohrady,
120 00 Praha 2
Vlastní provedení dopravního značení zajistí dodavatel u firmy oprávněné toto provádět.
Odpovědná osoba za dodavatele: ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/12, Praha 2-Vinohrady,
120 00 Praha 2 – Mgr. Irena Svobodová, tel. 727 902 520
Způsob vyznačení úpravy: Pomocí dopravních značek a zařízení dle situace návrhu úpravy,
schválené Policií ČR, která je přílohou tohoto stanovení.
Provedení a umístění dopravních značek, signálů a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání“.
Toto opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně,
ale pouze jako součást rozhodnutí o povolení zvláštního užívání uvedených MK v obci Olomouc.

Odůvodnění
Navrhovatel ČESKÝ ROZHLAS, IČO: 45245053, Vinohradská 1409/12, Praha 2-Vinohrady, 120 00
Praha 2, v zastoupení: SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701, Hamerská 304/12, Holice, 779 00
Olomouc 9, podal dne 12.02.2020 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích a to na MK Horní náměstí, Sokolská a Biskupské náměstí v obci Olomouc a s tím
souvisejícího užití dopravních značek, signálů a zařízení z důvodu pořádání mezinárodního festivalu
rozhlasové tvorby "PRIX BOHEMIA RADIO 2020".
Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek, ze kterých vyplývají pro
účastníky provozu na dotčené pozemní komunikaci odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná
úprava provozu daná zákonem o silničním provozu, posoudil zdejší správní orgán, že při projednávání
tohoto návrhu je nutné postupovat dle části šesté správního řádu upravující procesní postup vydání
opatření obecné povahy.
Navrhovatel k návrhu doložil písemné vyjádření Policie ČR, tj. Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00
Olomouc 9, č.j. KRPM-18889-1/ČJ-2020-140506 ze dne 10.02.2020.
S ohledem na skutečnost, že předmětem návrhu je stanovení přechodné úpravy provozu, nedoručoval
správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu návrh opatření obecné
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
Vzhledem k tomu, že správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatření
obecné povahy.
Poučení
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a nelze
proti němu podle ustanovení § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
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Příloha:
-

grafická podoba přechodné úpravy provozu

Doručí se:
1. ČESKÝ ROZHLAS, IČO: 45245053, Vinohradská 1409/12, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2,
v zastoupení: SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701, Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9
2. Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
Dotčený orgán:
3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř.
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
4. Městská policie Olomouc, Kateřinská 779/23, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
5. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00
Olomouc 9
6. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
Olomouc, 779 00 Olomouc 9
7. spis

Toto opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15-ti dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce
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