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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, 

který podal 

ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, Havlíčkova 2788/135, 767 01  Kroměříž, 

kterého zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00  Olomouc 

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 

a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

opatřením obecné povahy 

s t a n o v í 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích 

komunikace: místní v obci Bílovice - Lutotín 

Způsob vyznačení:  

Na křižovatce v obci Bílovice – Lutotín, na pozemcích parc. č. 259/1, 887/2, a 889, budou umístěny 

dopravní značky dle výkresu v příloze odsouhlaseného DI PČR Prostějov č.j. 

KRPM-111521/čj-2020-141206 ze dne 19.10.2020. 

 

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení je 

zodpovědný: 

ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, Havlíčkova 2788/135, 767 01  Kroměříž, Ing. Tomáš Reli, 

tel. 736631552 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Místní úprava provozu bude realizována podle výkresu v příloze, který byl odsouhlasen DI PČR 

Prostějov č.j. KRPM-111521/čj-2020-141206 ze dne 19.10.2020. 

2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 

značení musí splňovat příslušné technické normy. 

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 



Č.j. PVMU    135430/2020  41  

 

Stránka 2 z 3 

 

4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní 

značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité 

osazení stanoveného dopravního značení.  

Odůvodnění: 

Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění 

bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci.  

Na základě obdržené žádosti Odbor dopravy oznámil dne 21.10.2020 veřejnou vyhláškou návrh opatření 

obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu umístěním dopravního značení z důvodu 

doplnění dopravního značení po rekonstrukci komunikace a současně vyzval dotčené osoby, aby k návrhu 

opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.  

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Policie ČR, č.j. KRPM-111521/čj-2020-141206 ze dne 19.10.2020 

Správní orgán návrh posoudil a po kladném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství 

policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov neshledal 

důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu.  

 

Poučení: 

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 

  

Za správnost vyhotovení: Ing. Tůma 

 

 

Příloha: 

- Situace dopravního značení. 

 

Obdrží: 

Žadatel 

ČAK CZ, s.r.o., IDDS: 9njxdqy 

SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2 

  

Účastníci 

Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 

 

 

Pro Magistrát města Prostějova: 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

 

Vyvěšeno dne: …………………..                         Sejmuto dne: ………………………. 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.  
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Příloha: 
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