Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice
Č. j.
OSUZPD/1618/21-11
Oprávněná úřední osoba: Bc. Zuzana Hiklová
E-mail: zuzana.hiklova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 344

V Hranicích dne 06.05.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě žádosti právnické
osoby, tj. Obce Zámrsky, IČO 00600881, se sídlem Zámrsky 23, 753 01 Hranice ze dne
08.01.2021, jejího doplnění ze dne 26.01.2021 a dalšího upřesnění ze dne 20.04.2021

oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), zahájení projednání návrhu

stanovení místní úpravy provozu
na veřejně přístupné účelové komunikaci v Zámrskách.
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, po vyjádření Policie ČR, KŘP OK, ze dne 08.02.2021, č. j. KRPM-3440-3/ČJ-2021140806, a ze dne 20.04.2021

stanoví
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, ČSN EN 1436/A1,
následující místní úpravu provozu:
Místo úpravy:

veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p. č. 69 v k. ú. Zámrsky

Důvod úpravy:

označení zákazu vjezdu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci mimo
vozidel s povolením Obce Zámrsky z důvodu existence sjezdu na přilehlé
polnosti z komunikace na p. č. 69 v k. ú. Zámrsky (DZ B1+E13) + DZ P4 u
výjezdu v opačném směru

Doba trvání úpravy: bez omezení

Způsob vyznačení:

dopravní značení bude stanoveno dle situace, která je nedílnou přílohou
tohoto návrhu.

Je nutno dodržet:
- vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších změn, ČSN EN 1436/A1,
- umístění v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
Dle ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky a
připomínky Městskému úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Odůvodnění
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný orgán státní správy obdržel dne 08.01.2021 (doplněnou dne 26.01.2021 a
dále upřesněnou dne 20.04.2021) žádost právnické osoby, tj. Obce Zámrsky, IČO 00600881, se
sídlem Zámrsky 23, 753 01 Hranice, o vydání stanovení místní úpravy provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci na pozemku p. č. 69 v k. ú. Zámrsky, spočívající v označení zákazu
vjezdu na komunikaci mimo vozidel s povolením obce Zámrsky z důvodu existence sjezdu na
přilehlé polnosti z komunikace na p. č. 69 v k. ú. Zámrsky (DZ B1+E13) + DZ P4 u výjezdu
v opačném směru. Správní orgán posoudil návrh změny dopravního značení, z něhož pro
účastníky provozu je uloženo omezení nad rámec obecné úpravy provozu obsažené v zákoně o
provozu na pozemních komunikacích, a proto postupoval při stanovení místní úpravy provozu
podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy.

otisk razítka
Bc. Zuzana Hiklová v. r.
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Hranice po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a
zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mesto-hranice.cz
Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
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Příloha: 1x situace dopravního značení
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- Obec Zámrsky, Zámrsky 23, 753 01 Hranice
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
- Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí – úřední deska, zde
- Obecní úřad Zámrsky, Zámrsky 23, 753 01 Hranice
Dotčené orgány:
- Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52
Přerov
spis
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