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Uvádějtevždy'v korespondenci

Oprávněnáúřední osoba pro vyřízení: Edita Urbanová, dveře č. 2. 10
Telefon:
E-mail:

588488152
edita. urbanova@olomouc. eu

Oprávněnáúřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, odděleni statni správy na úseku pozemních komunikací
(dálejen "správní orgán"),jako příslušný správní orgán podle § 77 odst. l pism. c) a § 124 odst. 6
zákona é. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (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 zněni pozdějších předpisů (dále jen "správní rad"),
na základěnávrhu Olomouckého kraje, IČO:60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc podanéhodne 09.09.2020, vydáváopatření obecnépovahy, kterým se
stanoví

přechodná úprava provozu
pozemních
komunikacích

na

a to na sil. 11/570 úl. Zolova, Jižní a Keplerova v Olomouci, sil. 11/435 úl. Dolní Novosadská
v Olomouci, v Dubu nad Moravou a u kfiž. se sil. 111/43516, sil. III/4353 úl. Grygovská v obci Velký

Týnec a v k. ů. Grygov, sil. III/43512 v Dubu nad Moravou a Vérovanech, sil. 11/150 úl. Tyršova a
Brodecká v Dubu nad Moravou, sil. III/43515 v obci Věrovany a místní komunikaci (dále jen "MK")

úl. Kyselovská v Olomouci a s tím související užití dopravních značek, signálůa zařízení.
Místo úpravy: na sil. 11/570 úl. Zolova, Jižní a Keplerova v Olomouci, sil. 11/435 úl. Dolní
Novosadská v Olomouci, v Dubu nad Moravou a u křiž. se sil. III/43516, sil.

III/4353 úl. Grygovská v obci Velký Týnec a v k. ú. Grygov, sil. III/43512 v Dubu
nad Moravou a Věrovanech, sil. II/1SO úl. Tyršova a Brodecká v Dubu nad
Moravou, sil. III/43515 v obci Věrovany a MK úl. Kyselovská v Olomouci
Důvod úpravy: omezeni 12t - tranzitní nákladní doprava na silnici 11/43 5 v úseku D35 - MUK
Nemilany - Polkovice
Doba trvání úpravy: 10. 11. 2020 -31. 10. 2021

Úpravabude provedena bezprostředně před zahájením práci a okamžité po jejich dokončeni bude
dopravní značeni uvedeno do původního stavu.

Dodavatel úpravy: Olomoucký kraj, IČO: 60609460, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, vlastní provedeni dopravního
značeni zajisti dodavatel u firmy oprávněnétoto provádět.
Oduovědná osoba za dodavatele: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
IČO:70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Způsob vyznačení úpravy: Pomoci dopravních značek a zařízení dle situace návrhu úpravy,
schválené Policii ČR, která je přílohou tohoto stanovení.

Provedeni a umístěni dopravních značek, signálů a zařízeni musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacich, ČSNEN 12899-1 a Revize
TP 66 "Zásady pro přechodné dopravní značeni, II. vydáni.
Odůvodnění

Navrhovatel Olomoucký kraj, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00
Olomouc podal dne 09.09. 2020 návrh na stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích a to na na sil. 11/570 úl. Zolova, Jižní a Keplerova v Olomouci, sil. 11/435 úl. Dolní
Novosadská v Olomouci, v Dubu nad Moravou a u křiž. se sil. III/43516, sil. III/4353 úl. Grygovská

v obci Velký Týnec a v k. ú. Grygov, sil. III/43512 v Dubu nad Moravou a Věrovanech, sil. 11/150 úl.
Tyršova a Brodecká v Dubu nad Moravou, sil. 1II/43515 v obci Věrovany a MK úl. Kyselovská
v Olomouci a s tím souvisejícího užití dopravních značek, signálů a zařízeni z důvodu omezení 12t tranzitní nákladní doprava na silnici 11/435 v úseku D35 - MUK Nemilany - Polkovice. Vzhledem
k tomu, že tento návrh se týká umístěni dopravních značek, jak je vyznačeno v přiložené situaci, ze

kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčené pozemní komunikaci odchylné povinnosti, než
jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o silničním provozu, posoudil zdejší správní
orgán, že při projednáváni tohoto návrhuje nutné postupovat dle části šesté správního řádu upravující
procesní postup vydání opatření obecné povahy.

Navrhovatel k návrhu doložil písemné vyjádřeni Policie ČR, tj. Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany,
779 00Olomouc, é.j. KRPM-98425-1/CJ-2020-140506zedne 02. 10.2020.
S ohledem na skutečnost, že předmětem návrhuje stanoveni přechodné úpravy provozu, nedoručoval
správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu návrh opatřeni obecné
povahy a nevyzýval dotčenéosobyk podání připomínek nebonámitek.
Vzhledem k tomu, že správní orgán nezjistil žádnéskutečnosti, které by bránily stanoveni přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatřeni
obecné povahy.

Poučení

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšeni veřejné vyhlášky a nelze
proti němu podle iistanoveni § 173 odst. (2) správního radu podat opravný prostředek.

Ing. Jan Pavliš

vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikaci

Příloha:

grafická podoba přechodné úpravy provozu

Doručí se:

l. Olomoucký kraj, IČO: 60609460, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
2. Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
3. Městys Dub nad Moravou, Úřední deska, Brodecká l, 783 75 Dub nad Moravou
4. Obec Grygov, Úřední deska, Srámkova 19, 783 73 Grygov

5. Obec Velký Týnec, Úřední' deska. Zámecká35, 783 72 Velký Týnec l
6. Obec Věrovany, Úřední deska, Rakodavy 325, 783 75 Dub nad Moravou
Dotčeny orgán:

7. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát,
tr. Kosmonautu 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Na vědomí:

8. Městská policie Olomouc, Kateřinská 779/23, 779 00 Olomouc

9. Statutami město Olomouc, IČO:00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
77900 Olomouc

10. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO:70960399, Lipenská 753/120,
Hodolany, 779 00 Olomouc
11. spis

Toto opatřeni obecné povahy se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce
a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Dub nad Moravou, Grygov, Velký Týnec a Vérovany,

jejichž správních obvodů se opatřeni obecné povahy týká. Současněprosíme tyto obecní úřady, aby
zdejšímu správnímu orgánuzaslaly zpětpotvrzeni o datechvyvěšenia sejmutí tohoto opatřeni obecné
povahy. Upozorňujeme,že pro běhlhůtjsou rozhodnádatavyvěšenia sejmutí tohoto opatřeni obecné
povahy na úřední desce správního orgánu, který toto oznámeni vydal, tedy na úřední desce Magistrátu
města Olomouce.

