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Veřejná vyhláška

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) 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), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona
o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě návrhu ze dne
23.07.2020, který podala společnost BERKASTAV s.r.o., IČ 02657392, se sídlem Nádražní 955/11, 792 01
Bruntál, ve věci stanovení trvalého dopravního značení na silnici I. třídy v rámci realizace stavby „Revitalizace
území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové aktivity“
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
Jedná se o návrh stanovit místní úpravu provozu – užití trvalých svislých a vodorovných dopravních značek
podle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále v textu jen „DZ“) na pozemních komunikacích:

Místo:

silnice č. I/11 v k.ú. Malá Štáhle

Zodpovědná osoba

Patrik Berka, tel.: 775 056 143
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4x P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací),
2x A19 (Cyklisté) s dodatkovou tabulkou E3a (Vzdálenost)
Výjezdy ze dvou účelových komunikací na silnici I/11 osazeny značkou
P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)
Situační výkres DZ je přílohou tohoto dokumentu

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 23.07.2020 návrh na stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích č. j. MSK 93967/2020, od společnosti BERKASTAV s.r.o., IČ 02657392, se sídlem
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, ve věci stanovení trvalého dopravního značení na silnici I. třídy v rámci
realizace stavby „Revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na lokalitu pro volnočasové
aktivity“.
Žadatel navrhuje následující dopravní značení na silnici č. I/11 (ust. § 77 odst. 1 písm. b) ZoPPK):
-

4x P1 (Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací),

-

2x A19 (Cyklisté) s dodatkovou tabulkou E3a (Vzdálenost),

-

výjezdy ze dvou účelových komunikací na silnici I/11 osazen značkou P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).

Uvedená opatření jsou navržena z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti cyklistů a řidičů při výjezdu z místní
(účelové) komunikace na silnici I/11 z důvodu revitalizace území po důlní činnosti v katastru Malá Štáhle na
lokalitu pro volnočasové aktivity“. Součásti spisu je také stanovisko Policie ČR č. j. KRPT-149359-2/ČJ-20200700DP, která vyjádřila souhlas s žadatelovým projektem z pozice dotčeného orgánu na úseku bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu.
Žádost splnila všechny zákonem dané požadavky, byla řádně odůvodněna a projednána s dotčeným orgánem
na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Na základě výše uvedeného přikročil
správní orgán ke zveřejnění návrhu tohoto opatření obecné povahy.

Poučení
Návrh Opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů.
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu
orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění; po uplynutí lhůty bude vydáno opatření obecné povahy. K
později uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží a zmeškání úkonů nelze prominout.
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Do podkladů lze nahlédnout v sídle krajského úřadu Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava,
odbor dopravy a chytrého regionu, (každý pracovní den – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a
čtvrtek od 8:00 do 14:30 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

„otisk úředního razítka“

Ing. Libor Částka
vedoucí oddělení silničního hospodářství
odbor dopravy a chytrého regionu

Příloha
Příloha č. 1 – Koordinační situační výkres
Obdrží:
1. BERKASTAV s.r.o., IČ 02657392, Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IČ 65993390, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Dotčené orgány státní správy:
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření
obecné povahy týká.
Vyvěšeno dne: ……………

Sejmuto dne: ……………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
obec Malá Štáhle, IČ 00575968, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov
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