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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, příslušný dle § 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 žádosti Obce Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, ze dne
08.11.2019,

oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), zahájení projednání návrhu

„Stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. III/31546, III/31548, III/31549 a III/31550,
místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Klopina a Veleboř.
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů v posledním znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), v souladu s §
77 odst.1 písm. c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 294/2015
Sb., na základě podnětu žadatele – Obce Klopina, IČO 00302775, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, ze dne
08.11.2019, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR – Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje -DI Šumperk, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, ze dne 13.11.2019 č. j. KRPM-133925-1/ČJ2019-140906

STANOVÍ

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/37991/19
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnicích č. III/31546, III/31548, III/31549 a III/31550,
místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Klopina a Veleboř, úpravou (zrušení, úprava a
doplnění) svislého dopravního značení a dopravního zařízení, dle přiloženého schématu, v souladu s § 61
odst. 2 zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla na pozemních komunikacích. Umístění dopravního značení a dopravního zařízení dle
přiloženého schématu odsouhlaseného Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje -DI
Šumperk, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk a MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu.
Návrh „Stanovení místní úpravy provozu“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí,

po dobu 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení,
na úřední desce Městského úřadu Mohelnice a úřední desce Obecního úřadu v Klopině a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, na stránkách www.mohelnice.cz a www.klopina.cz.

Odůvodnění:
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85
Mohelnice, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 08.11.2019 žádost Obce Klopina, IČO 00302775,
Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, týkající se místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích č.
III/31546, III/31548, III/31549 a III/31550, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci
Klopina a Veleboř, úpravou (zrušení, úprava a doplnění) svislého dopravního značení a dopravního zařízení,
dle přiloženého schématu.
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, posoudil návrh zřízení
nového dopravního značení, z něhož pro účastníky silničního 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 podle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy.

Poučení:
Dle ustanovení § 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, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k Městskému úřadu Mohelnice, odboru
stavebního úřadu – úseku silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, a to ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění.
Své námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad v Mohelnici, odbor stavebního úřadu –
úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice.

Lenka Kalousová
referent odboru stavebního úřadu
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Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/37991/19
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského
úřadu Mohelnice a úřední desce Obecního úřadu v Klopině, po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední
desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a §
18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.)

Rozdělovník:
Obec Klopina + úřední deska, Klopina č.p. 116, 789 73 Úsov, DS: OVM, rbyar9m
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, DS: PO, ur4k8nn
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č.p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, 6jwhpv6
Město Mohelnice + úřední deska, U Brány č.p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Digitálně podepsal Lenka Kalousová
Datum: 06.12.2019 10:36:38 +01:00
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