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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu č. 10/2021
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle 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 provozu
na pozemních komunikacích“), na základě návrhu obce Lhota, IČO 006 36 347, Lhota 63, zastoupené
na základě plné moci spol. NELL PROJEKT s. r. o., IČO 292 09 081, Zarámí 428, 760 01 Zlín,
ze dne 11.02.2021, v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), vydává
stanovení místní úpravy provozu
na krajské silnici II/437 a nové pozemní komunikaci
v obci Lhota.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust. § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích, po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu, tj. Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje, Územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 19.02.2021 pod čj. KRPM21230-1/ČJ-2021-140806 a předchozím stanovisku majetkového správce krajské silnice II/437,
tj. Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., ze dne 19.02.2021 pod zn. SSOK-JH 3794/2021
stanoví
ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, následující t r v a l o u úpravu provozu.
Místo trvalé úpravy a způsob vyznačení:
- na krajské silnici II/437
- vodorovné dopravní značení č. V2b „Podélná čára přerušovaná“
- dopravní značení č. P2 „Hlavní pozemní komunikace“
- posun stávajícího dopravního značení č. IZ4a „Obec“ a č. IZ4b „Konec obce“
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- na nové pozemní komunikaci
- dopravní značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“
Důvod trvalé úpravy: realizace trvalého užívání stavby „Výstavba místní komunikace v obci Lhota“
Termín úpravy:

trvale po uplynutí vývěsní doby opatření obecné povahy a povolení stavby
„Výstavba místní komunikace v obci Lhota“ do užívání

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
1. Provedení, umístění a rozměry dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ČSN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, TP 65 „Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích“, VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, VL 6.2 „Vodorovné dopravní
značky“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
2. Dopravní značení zrealizuje firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
3. Výrobu, umístění a nástřik navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat a veškeré finanční
náklady spojené s tímto stanovením uhradí navrhovatel, tedy obec Lhota.
4. Po provedené instalaci dopravního značení na krajské silnici II/437 bude zástupce majetkového
správce krajské silnice, tj. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., přizván ke kontrole.
Majetkovému správci také nevzniknou žádné náklady v souvislosti s realizací tohoto dopravního
značení.

Odůvodnění
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný správní orgán, obdržel dne
11.02.2021 písemný návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
podaný obcí Lhota, týkající se výše uvedeného dopravního značení na krajské silnici II/437 a nové
pozemní komunikaci v obci Lhota. Důvodem návrhu tohoto dopravního značení je realizace trvalého
užívání stavby „Výstavba místní komunikace v obci Lhota“.
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích správní orgán projednal
návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem, tj. Policií
České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Přerov,
Dopravním inspektorátem Přerov, U výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov a obdržel ve věci jeho
stanovisko ze dne 19.02.2021 pod čj. KRPM-21230-1/ČJ-2021-140806.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, 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 na pozemních komunikacích podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné
povahy.
Podle ust. § 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 i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k Městskému úřadu
v Lipníku nad Bečvou, Stavebnímu úřadu, ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh byl
na úřední desce vyvěšen dne 03.03.2021, za den zveřejnění je tedy považován den 19.03.2021.
V této stanovené lhůtě nebyly ke Stavebnímu úřadu podány žádné písemné připomínky ani námitky
proti návrhu opatření obecné povahy, a proto byla stanovena místní úprava provozu na krajské silnici
II/437 a nové pozemní komunikaci v obci Lhota plně odpovídající zveřejněnému návrhu.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu nelze podle ust. § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou
a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Merta, Ph.D.
vedoucí Stavebního úřadu

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Lipník nad Bečvou, po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení tohoto opatření obecné povahy.
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně způsobem
umožňující dálkový přístup:

vyvěšeno …………. sejmuto …………..

podpis

--------------------------------

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Lhota a současně způsobem umožňující
dálkový přístup:

vyvěšeno …………. sejmuto …………..

podpis

--------------------------------

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Lipník nad Bečvou.
Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal.

Příloha
- ověřená situace dopravního značení

Rozdělovník
Doporučeně
NELL PROJEKT s. r. o., Zarámí č.p. 428, 760 01 Zlín 1
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Obec Lhota, IDDS: 453edsk
sídlo: Lhota č.p. 63, 751 31 Lipník nad Bečvou
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dále obdrží
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6
sídlo: tř. Kosmonautů č.p. 189/10, 779 00 Olomouc 9
úřady pro vyvěšení
MěÚ Lipník nad Bečvou, úřední deska,
náměstí T. G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obecní úřad Lhota, úřední deska, IDDS: 453edsk
sídlo: Lhota č.p. 63, 751 31 Lipník nad Bečvou

