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Městský úřad Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
 

 
Pracoviště: Jesenická 31 

Odbor: dopravy 

Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků 

Tel.: (+420) 583 388 111 

Fax.: (+420) 583 213 587 

 
Váš dopis čj.:       

Ze dne: 00.00.0000 00:00:00 

Naše čj.: MUSP 58555/2021 

Naše sp. zn.: 51044/2021 DOP/MIHL 

 
Vyřizuje: Ing. Michal Hlavatý 

Tel.: (+420) 583 388 222 

E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz 

Datum: 19.5.2021 
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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

O Z N Á M E N Í  O  N Á V R H U  O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y   

A  V Ý Z V A  K  U P L A T N Ě N Í  P Ř I P O M Í N E K  A  N Á M I T E K  
 

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, jako příslušný správní orgán 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 

ze dne 3.5.2021 od žadatele  

EKOZIS spol. s.r.o., IČO:41031024, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 

 

o z n a m u j e  

 

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po 

předchozím projednání žádosti dle § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

s dotčeným orgánem, Policií ČR – DI Šumperk, který dne 18.5.2021 vydal kladné stanovisko pod 

č.j. KRPM-55676-1/ČJ-2021-140906, zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy 

provozu v tomto rozsahu: 

 

místo úpravy:  místní komunikace v místě křižovatky se silnicí III/44635 (u 

zámku Třemešek) v k.ú. Dolní Studénky – viz situace: 

    

způsob vyznačení:    dle odsouhlasené situace, která je přílohou tohoto návrhu;                                                                            

 

Dle § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 

Dle § 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 ke správnímu 

orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze pominout. 
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O d ů v o d n ě n í 

Správní orgán obdržel dne 3.5.2021 od žadatele žádost o stanovení místní úpravy provozu 

na místní komunikaci v místě křižovatky se silnicí III/44635 (u zámku Třemešek) v k.ú. Dolní 

Studénky, z důvodu doplnění dopravního značení po realizaci stavby komunikace a parkoviště – 

akce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU TŘEMEŠEK – PARKOVIŠTĚ“. 

Předloženou žádost správní orgán dle § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

projednal s dotčeným orgánem, Policií ČR – DI Šumperk, který dne 18.5.2021 vydal kladné 

stanovisko pod č.j. KRPM-55676-1/ČJ-2021-140906.  

Vzhledem k tomu, že z návrhu změny dopravního značení vyplývají pro účastníky silničního 

provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu (návrh změny dopravního značení řeší 

doplnění, úpravu dopravních značek příkazových, zákazových, světelných signálů, dopravních 

značek upravujících přednost a dodatkové tabulky k nim), správní orgán postupuje při stanovení 

místní úpravy provozu v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích  

dle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy. 

Dle § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 

Dle § 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 ke správnímu 

orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 

 

Příloha: 

• situace dopravního značení 

 

 

 

 

                                                                                          v. r. 

Ing. Michal Hlavatý 

referent odboru dopravy 

 

 

 

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek musí 

být vyvěšena na úřední desce správních orgánů dle rozdělovníku po dobu min. 15 dnů.  

Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad odboru dopravy Městského úřadu 

Šumperk. 

 

 

 

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

 

 

 

Právní účinky se řídí veřejnou vyhláškou Městského úřadu Šumperk. 
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Obdrží:  

1. EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh 

2. MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk – úřední deska na 15 dnů 

3. OÚ Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky– úřední deska na 15 dnů 

 

Na vědomí: 

1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát, Havlíčkova č. 8, 787 90 Šumperk  

2. Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
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