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V Olomouci 11.05.2022

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Edita Urbanová, dveře č. 2.10
Telefon: 588488152
E-mail:
edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“), jako příslušný orgán státní správy 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 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje zveřejnění
náv rhu s tano v e ní mís tní úprav y pro v o zu na po ze mních
k omunik acích.
Navrhovatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Oddělení komisí městských částí a
detašovaných pracovišť, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, v zastoupení firmou Dopravní
značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO: 27848116, Pavelkova 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc
podal dne 12.04.2022 návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a to na
místních komunikacích v ul. Vítězství, Elišky Junkové, Gagarinova, Arnoldova, Myslivecká, Dvorského,
Na Kopci, Horní Úlehla, Dolní Úlehla (dále jen „MK“) a veřejně přístupných účelových komunikacích
(dále jen „VPÚK“) umístěných na pozemcích parc. č. 872, 745 a 744/1, vše k.ú. Droždín, obec Olomouc
v Olomouci - Droždíně, a s tím souvisejícího užití dopravních značek, signálů a zařízení z důvodu
zklidnění dopravy vytvořením "Zóny 30" v lokalitě Droždín a vyznačení parkovacích stání v ul. Dolní
Úlehla v Olomouci – Droždíně.
Místo úpravy: na MK v ul. Vítězství, Elišky Junkové, Gagarinova, Arnoldova, Myslivecká, Dvorského,
Na Kopci, Horní Úlehla, Dolní Úlehla VPÚK umístěných na pozemcích parc. č. 872, 745 a 744/1, vše
k.ú. Droždín, obec Olomouc v Olomouci - Droždíně
Důvod úpravy: zklidnění dopravy vytvořením "Zóny 30" v lokalitě Droždín a vyznačení parkovacích
stání v ul. Dolní Úlehla
Grafická podoba návrhu místní úpravy provozu, kterou zpracovala firma Dopravní značení Svoboda,
je vyvěšena k veřejnému nahlédnutí na úřední desce Magistrátu města Olomouce, a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.
S kompletním návrhem je též možné se seznámit u oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, v úřední dny (pondělí a středa
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, 2. nadzemní podlaží, číslo dveří 2.10). V ostatní dny lze
nahlédnout do podkladů řízení po předešlé domluvě.

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.
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.
Odůvodnění:
Navrhovatel Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Oddělení komisí městských částí a
detašovaných pracovišť, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, v zastoupení firmou Dopravní
značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO: 27848116, Pavelkova 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc
podal dne 12.04.2022 návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a to na MK
v ul. Vítězství, Elišky Junkové, Gagarinova, Arnoldova, Myslivecká, Dvorského, Na Kopci, Horní
Úlehla, Dolní Úlehla VPÚK umístěných na pozemcích parc. č. 872, 745 a 744/1, vše k.ú. Droždín, obec
Olomouc v Olomouci - Droždíně a s tím souvisejícího užití dopravních značek, signálů a zařízení
z důvodu zklidnění dopravy vytvořením "Zóny 30" v lokalitě Droždín a vyznačení parkovacích stání v ul.
Dolní Úlehla v Olomouci – Droždíně.
Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek IZ 8a „Zóna s dopravním
omezením“, jak je vyznačeno v přiložené situaci, ze kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčené
pozemní komunikaci odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o
silničním provozu, postupuje správní orgán při jeho projednávání dle části šesté správního řádu upravující
procesní postup vydání opatření obecné povahy.
Navrhovatel svůj návrh předem projednal s Policií České republiky a vlastníkem dotčených
pozemních komunikací a k návrhu předložil jejich vyjádření.

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

grafická podoba návrhu místní úpravy provozu

Doručí se:
1. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Oddělení komisí městských částí a detašovaných
pracovišť, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, v zastoupení: Dopravní značení Svoboda, Olomouc
s.r.o., IČO: 27848116, Pavelkova 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc
2. Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Dotčený orgán:
3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO:

72051795,

Dopravní

inspektorát,

Na vědomí:
4. Městská policie Olomouc, IČO: 00299308, Kateřinská 779/23, 779 00 Olomouc
5. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
6. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc
7. spis
Tento návrh opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města
Olomouce.
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