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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
Obec Malá Štáhle 
IČO 00575968 
zast. Ladislavem Podhorským, starostou obce 
Malá Štáhle 26 
795 01 Rýmařov 
 

Ze dne:       
Č.J.: MURY 15428/2019 
Spisová značka: DASH 284/2019 BUC / 2  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 28.06.2019 

 
Veřejná vyhláška 

Návrh opatření obecné povahy 
 

Městský úřad Rýmařov, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný podle ustanovení 
§ 124 odst. 1, 6 a ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon provozu 
na pozemních komunikacích“),  
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy – místní úpravu spočívající v osazení dopravního zařízení –
silničního zrcadla  

 
Návrh dopravního zařízení: 
Předmětem místní úpravy je instalace dopravního zrcadla při výjezdu z místní komunikace, která 
vede k penzionu „Mlýn u Kročilů“ v obci Malá Štáhle na silnici I/11. Stávající dopravní značení zůstane 
zachováno. 
Úprava dopravního značení v popsané lokalitě má být provedena za účelem zvýšení bezpečnosti při 
výjezdu na hlavní komunikaci – silnici I/11 – kdy místní komunikace a silnice I/11 vedou souběžně a 
jsou při výjezdu zhoršené rozhledové poměry. 
Důvodem jsou špatné rozhledové poměry v dané křižovatce hlavně ve směru jízdy od Bruntálu. 
 
Součástí podané žádosti bylo souhlasné písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského 
ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, DI, ze dne 20.03.2019 pod č.j.: KRPT-
55950/ČJ-2019-070106; 
 
a současně podle ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“), vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo 
námitky ve lhůtě 
 
 

do 15.07.2019 (středa). 
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Poučení 
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
správního orgánu písemné připomínky.  

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva a mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, 
podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.  

Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce písemnost 
považuje za doručenou.  

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 308, zdejšího odboru dopravy a silničního 
hospodářství, u vyřizujícího referenta ve lhůtě shora uvedené (pracovní dny Pondělí a Středa 07:30 – 
11:30 a 12:30 – 17:00, Úterý a Čtvrtek 07:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 a Pátek 07:30 – 11:30 a 12:30 – 
13:30 hod.), mimo úřední dny kdykoliv po telefonické domluvě. 
 
 

 

Hana Bučková 
referent odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Tento návrh obecné povahy musí být vyvěšen nejméně pod dobu 45 dnů na úřední desce MěÚ 
Rýmařov a obce Malá Štáhle a současně zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne   …………………………. 

 

Sejmuto z úřední desky dne   ..……………………….. 

 

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Po uplynutí 
stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad odboru DSH MěÚ Rýmařov. 
 
 
Rozdělovník  
Dotčené osoby: veřejnou vyhláškou prostřednictvím úředních desek MěÚ Rýmařov, odbor vnitřních 
věcí a OÚ Malá Štáhle. 
 

 
Účastníci řízení: 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov - ISDS 
 
Dotčený orgán státní správy: 
Policie ČR, KŘ MSK, územní odbor Bruntál, DI Bruntál, Ing. Jindřich Suchý, Partyzánská 7, 792 01 
Bruntál-ISDS 
 
 

Na vědomí: 
ČR-Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 14000 PRAHA, správa Ostrava-ISDS 
 




