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Městský úřad Šternberk 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Horní náměstí 16 
785 01 Šternberk 

 
Č.j.: MEST 140929/2016                                                                Šternberk, dne 13.12.2016  
Sp. Zn.: ODSH 9803/2016 pach 
 
Spisový znak.: 280.10, skartační znak/skartační lhůta – S/5 
Oprávněná úřední osoba: Irena Pachová 
                                          tel. 585086540, e-mail:pachova@sternberk.cz  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Irena Pachová 
                                                                       tel. 585086540, e-mail:pachova@sternberk.cz  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
 

Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o provozu na pozemních komunikacích“), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
 

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu  
na pozemních komunikacích,  

 
spočívající v osazení dopravního značení a dopravního zařízení (odrazového zrcadla)              

- dle přiložené ověřené situace, 
                        
                                                                      
v místě:  Obec Lipina, 
 
termín:   do 6 měsíců od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
 
důvod:    realizace stavby – Infrastruktura pro výstavbu RD v obci Lipina. 
 
Osazení bude provedeno po nabytí účinnosti navrhovaného opatření obecné povahy - 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 
V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu 
opatření obecné povahy připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění 
na úřední desce. 

 
Odůvodnění 

 
Obdržením žádosti Obce Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk (IČ 006 35 278), ze dne 

09.12.2016 o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a po předchozím 
stanovisku příslušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního 
provozu, tj. Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 
Olomouc, dopravní inspektorát pod č.j. KRPM-148734-1/ČJ-2016-140506 ze dne 05.12.2016 
byl podán návrh k umístění dopravního značení a dopravního zařízení dle přiložené ověřené 
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situace na pozemní komunikaci v obci Lipina. Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na 
veřejně přístupných účelových komunikacích, předkládá na základě podané žádosti v 
souladu s § 172, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tento návrh opatření obecné 
povahy.  
 

Návrh byl podán z důvodu realizace stavby – Infrastruktura pro výstavbu RD v obci 
Lipina. 
 

Poučení 
 

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. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat proti 
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 
30 dnů ode dne zveřejnění. 
 
 „otisk razítka“ 
 
       Irena Pachová, v.r. 
referent odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
 
 
Příloha:  
1x situace dopravního značení 
 
 

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy 
musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Šternberk a Obecního 
úřadu Lipina a zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25 
odst. 2 správního řádu. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto oznámení.  
 
 

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

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky: 
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Úřední deska: 
- Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk  
- Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk 

 
 
Obdrží:  

- Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk 
 
 
Dotčené orgány : 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, 
dopravní inspektorát, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc 

 
 
Na vědomí : 

- spis 
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