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Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova (dále jen „odbor dopravy“), příslušný podle ustanovení
§ 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 silničním provozu“),
v řízení o opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno na základě požadavku
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Dopravního inspektorátu Prostějov ze dne 2. 1. 2019
(dále jen „žadatel“) a jednání dne 25. 1. 2019 na odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.
Podle § 77 odst. 2 písm. b) v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
vyhláškou č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
doplnění dopravního značení u křížení silnic III/36634 a II/366 pro zpřehlednění křižovatky.
1) Způsob vyznačení ze strany Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
střediska údržby Jih:
Stávající označník autobusové zastávky bude přemístěn na sloup veřejného osvětlení. Značka IS3b
(směrová tabule) se přemístí do ½ vzdálenosti mezi stávající značku P1 a hranici křižovatky
(odbočka na Lutotín). 100 m před značkou P1 se obousměrně osadí zn. B21a a B20a se symbolem
„70“ a při obnově vodorovného značení se doplní podélná čára souvislá. V rámci zajištění rozhledu
dojde k pokácení 1 ks stromu.
Za osazení značení odpovídá: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 01 Prostějov
2) Způsob vyznačení ze strany Obce Bílovice – Lutotín:
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Na stávající značce P4 se osadí značka E3b „STOP-50m“, před křižovatkou se osadí značka P6
„Stůj, dej přednost v jízdě“. Dle klimatických podmínek se svislé dopravní značení osadí co
nejdříve. Vodorovné dopravní značení V5 vč. nepřerušované čáry na místní komunikaci se osadí
po opravě povrchu místní komunikace.
Za osazení značení odpovídá: Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických
norem.
2. Všechny součásti dopravních značek a značení musí být schváleného typu.
Odůvodnění:
Dne 2. 1. 2019 obdržel Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova požadavek Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje Dopravního inspektorátu Prostějov na doplnění dopravního značení u
křížení silnic III/36634 a II/366 pro zpřehlednění křižovatky z důvodů častých smrtelných dopravních
nehod. Po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky, krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov
pod č.j. KRPM-601-4/ČJ-2019-141206 ze dne 2. 1. 2019, pod č.j. KRPM-601-8/ČJ-2019-141206 ze
dne 7. 1. 2019 a na základě ústního jednání ze dne 25. 1. 2019 byl dán návrh k umístění výše
uvedeného dopravního značení.
Poučení o odvolání:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle
ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Instalaci dopravního značení je možné provést až po nabytí účinnosti
opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 správního řádu.

Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
Příloha: situace
Obdrží:
 Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 798 41
 Policie České republiky, krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov,
dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih
Na vývěsku:
 Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení – podatelna
 Obecní úřad Bílovice - Lutotín
A/A, R/D
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Pro Magistrát města Prostějova a obecní úřad Bílovice-Lutotín:
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Po sejmutí bude
oznámení navráceno Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy.
Vyvěšeno dne: …………………..

Sejmuto dne: …………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Magistrátu města Prostějova.

Příloha: situace
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