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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích

Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státní správy na úseku pozemních komunikací (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán
příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „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 žádosti společnosti SATES MORAVA spol. s r.o.,
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 zastoupené na základě
plné moci společností VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 031 81 936, vydává opatření obecné povahy, kterým se
stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích

a to na stezce pro chodce a cyklisty v obci Šumvald a s tím související užití dopravních
značek, signálů a zařízení, o kterou požádal žadatel společnost SATES MORAVA spol. s r.o.,
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 zastoupená na základě
plné moci společností VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 031 81 936 z důvodu dokončení stavby „Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald – Dolní
konec“.
Místní úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení: C 9a – Stezka pro chodce a
cyklisty, C 9b – Konec stezky pro chodce a cyklisty a posunutí dopravních značek č. P4 – Dej
přednost v jízdě, P2 – Hlavní pozemní komunikace, E2d – Dodatková tabulka - Tvar dvou
křižovatek a vodorovné značení – V2b, V15.
Dopravní značení bude osazeno do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto
opatření obecné povahy.
Elektronický podpis - 26.11.2018
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Jana Němečková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 29.10.2019

1|3

Osoba odpovědná za řádnou instalaci a provedení dopravního značení:
Pan Jan Blaško, SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské
Meziříčí, tel.: 602 710 569
Při umístění dopravního značení musí být splněny tyto podmínky:
1. Budou dodrženy podmínky stanoviska dotčeného orgánu – Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
dopravní inspektorát ze dne 26. 9. 2018 pod č.j. KRPM-115239-1/ČJ-2018140506.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a
Revize TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
3. Svislé dopravní značení bude provedeno v základním rozměru v retroreflexním
provedení.
4. Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiložené grafické situace, která
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
5. Doplnění, změna nebo zrušení výše stanoveného dopravního značení jsou
předmětem nového stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Odůvodnění:
Žadatel společnost SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 607 75 530 zastoupená na základě plné moci společností VACULA
silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 81 936 podal dne
27. 9. 2018 žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a to na
stezce pro chodce a cyklisty v obci Šumvald a s tím souvisejícího užití dopravních značek,
signálů a zařízení a to z důvodu dokončení stavby „Stezka pro chodce a cyklisty Šumvald –
Dolní konec“.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích stanoví příslušný 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.
Žadatel k žádosti doložil písemné vyjádření Policie ČR, tj. Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát pod č.j. KRPM-1152391/ČJ-2018-140506 ze dne 26. 9. 2018.
Dne 17. 10. 2018 oznámil zdejší úřad veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné
povahy č.j. MUUV 11382/2018 a SpZn. DOP 221/2018 JNe a vyzval v souladu s ust. § 172
odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly dle ust.
§ 172 odst. 4 správního řádu písemné připomínky nebo v případě vlastníků nemovitostí dle
ust. § 172 odst. 5 správního řádu písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30 dnů od
zveřejnění návrhu. Návrh opatření obecné povahy byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední
desce Městského úřadu Uničov a také způsobem umožňující dálkový přístup. Námitky ani
připomínky dle ust. § 172 správního řádu nebyly uplatněny.
Vzhledem k tomu, že správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno,
vydal toto opatření obecné povahy.
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Poučení
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat
opravný prostředek.

Mgr. Jana Němečková
referentka odboru dopravy a SH
Městský úřad Uničov

příloha :
- grafická podoba návrhu místní úpravy provozu
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Uničov a Obecního úřadu Šumvald, vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. S
potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu
Uničov, odboru dopravy a SH.

Vyvěšeno dne:…………………………………… Sejmuto dne:……………………………………..
razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………….
razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí zastoupená na
základě plné moci společností VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11
Olomouc
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