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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
 

Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 
odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) 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“), vydává jako příslušný orgán státní správy ve věcech 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – II. a III. 
třídy, na základě žádosti společnosti IMOS Brno, a.s., IČ: 253 22 257, se sídlem 
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno (dále jen žadatel) ze dne 10. 3. 2016, oznamuje 
v souladu s ustanovením § 171 a následující částí šestou zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 
návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37346 
(staničení km 1,530 00 – 2,491 00, km 3,331 75 – 4,539 54). 

 

Předmětem návrhu místní úpravy silničního provozu na silnici III/37346 (staničení km 
1,530 00 – 2,491 00, km 3,331 75 – 4,539 54) v extravilánu obcí Ludmírov a 
Dětkovice je obnova a umístění dopravního značení v souvislosti se stavbou 
„III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky“ dle přiložené dokumentace SO 101 – 
komunikace úsek číslo 1, SO 103 – komunikace úsek číslo 3, které jsou přílohou 
tohoto oznámení. 

Podaný návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici III/37346 byl posouzen 
z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona o silničním 
provozu, vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 



pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a podle Zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP 65 a podle zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP-133. Návrh, jehož součástí je dokumentace  SO 101 – komunikace 
úsek číslo 1, SO 103 – komunikace úsek číslo 3, byl odsouhlasen správcem silnic III. 
tříd – Správou silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih Prostějov ze dne 
24.10.2016, zn. SSOK-JH/22350/2016 a ke stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích doporučen příslušným dotčeným orgánem Policie ČR, 
Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, územním odborem Prostějov, 
dopravním inspektorátem,  čj. KRPM-133330/ČJ-2016 ze dne 17.10.2016. 
 
Dle ustanovení § 172, odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy 
může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 
 
Dle ustanovení § 172, odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
opatřením obecné povahy dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, 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 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze 
prominout. 
 
Městský úřad Konice, odbor dopravy podle ustanovení § 172, odst.1 správního řádu     
 

v y z ý v á 
 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na silnici III/37346 (staničení km 1,530 00 – 2,491 00, km 3,331 75 – 
4,539 54), podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky s 
doručením na krajský úřad ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

 
 
 
 

Odůvodnění 
 

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici  III/37346 (staničení km 1,530 00 
– 2,491 00, km 3,331 75 – 4,539 54) byl podaný žadatelem v souvislosti s realizací 
stavby „III/37346 Ludmírov – Dětkovice - Kladky“, jehož dokumentace SO 101 – 
komunikace úsek číslo 1, SO 103 – komunikace úsek číslo 3, byla projednána podle 
ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem Policie ČR, 
Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, územním odborem Prostějov, 
dopravním inspektorátem, čj. KRPM-133330/ČJ-2016 ze dne 17.10.2016, který vydal 
doporučující vyjádření a je jedním z podkladů řízení. 
 
 
 
 



Městský úřad Konice, odbor dopravy, jako příslušný správní úřad ve věcech 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích II. a III. 
třídy, předkládá v souladu s § 171 a následující částí šestou správní řád, tento návrh 
opatření obecné povahy.  
 
 
OTISK RAZÍTKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Roman Bečvář 
referent odboru dopravy 

 
 
 
Příloha: 
-  SO 101 – komunikace úsek číslo 1, 
-  SO 103 – komunikace úsek číslo 3 
 
Tento návrh opatření obecné povahy se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Konice, též způsobem umožňujícím dálkový přístup, úřední 
desce  OÚ Ludmírov a Kladky, jejíchž správních obvodů se má opatření obecné 
povahy týkat.  
 
Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto oznámení.  
 
Současně žádáme Obecní úřady Ludmírov a Kladky, správce jejich úředních desek o 
zaslání zpět potvrzení o datech vyvěšení a sejmutí tohoto návrhu opatření obecné 
povahy na úředních deskách OÚ Ludmírov a Kladky.   
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………..        Sejmuto dne: ………………………… 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rozdělovník: 
 

I. Účastníci řízení veřejnou vyhláškou  
 vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Konice 
 vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Ludmírov 
 vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Kladky 

 
 

II. Účastníci řízení podle §27 odst.1 správního řádu – DS do vlastních rukou 
s dodejkou 

 

 Obec Ludmírov, Ludmírov 56, 798 55 Hvozd u Prostějova 
 Obec Kladky, Kladky 19, 798 54 Kladky 
 Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 

Prostějov 
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 
 Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany 

 
III. Dotčené orgány – doporučeně DS 

 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní 
inspektorát, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov 
 

IV.     Na vědomí – DS s dodejkou 
 Obecní úřad Ludmírov, správa úřední desky, Ludmírov 56, 798 55 Hvozd u 

Prostějova 
 Obecní úřad Kladky, správa úřední desky, Kladky 19, 798 54 Kladky 
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