MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 230/1, 79501 Rýmařov
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MURY 11526/2016
Hana Bučková
554 254 266 / 554 254 112
buckova@rymarov.cz

Datum

09.05.2016

Malá Štáhle
IČ: 00575968
Zast. starostou obce Ladislavem
Podhorským
Malá Štáhle č. 26
795 01 Rýmařov

Oznámení návrhu opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Stanovení místní úpravy provozu
Dílčí změna DZ
„parkoviště u obecního domu
-doplnění DZ o E9 (druh vozidla) Osobní do 3,5 t“
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti
podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. A III.
třídy a místních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 1, 6 a ust. § 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“) na základě žádosti podané Obcí Malá Štáhle, IČ: 00575968
Zast. starostou obce Ladislavem Podhorským, Malá Štáhle č. 26, 795 01 Rýmařov

zveřejňuje
záměr k umístění dopravního značení
v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu
na parkovišti u obecního domu v Malé Štáhli“ (dále jen „návrh opatření“)
Předmětem návrhu opatření je:
 Trvalá úprava provozu na parkovišti u obecního domu v Malé Štáhli pozemek parcela č. 350
k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle o DZ E9 (druh vozidla) Osobní do 3,5 t viz. situace, DZ
bude umístěna na ppč. 23 k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle, kdy žadatel doložil i souhlas
vlastníka dotčeného ppč. 23 k.ú. Malá Štáhle, obec Malá Štáhle s umístěním dopravního
značení.
Doklady o projednání:
 Na základě svolaného jednání a po provedeném místním šetření Obce Malá Štáhle, Zast.
starostou obce Ladislavem Podhorským, Malá Štáhle č. 26, 795 01 Rýmařov;
 posouzení podaného požadavku zakresleného do situačního podkladu PČR, KŘ MSK, ÚO
Bruntál, DI Bruntál ze dne 24.02.2016 pod č.j.: KRPT-34741/ČJ-2016-070106;
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Odůvodnění:
Jedná se o dílčí změnu dopravního značení (dále jen „DZ“) „parkoviště u obecního domu“, z důvodu
zajištění větší bezpečnosti a plynulosti provozu na parkovišti.

Poučení:
Na základě žádosti Obcí Malá Štáhle, Zast. starostou obce Ladislavem Podhorským, Malá Štáhle č. 26,
795 01 Rýmařov o dílčí změnu dopravního značení (dále jen „DZ“) „parkoviště u obecního domu“,
z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti provozu.
K záměru umístění svislého dopravního značení na MK se kladně písemně vyjádřil orgán na úseku
bezpečnosti a plynulosti povozu PČR, KŘ MSK, ÚO Bruntál, DI Bruntál ze dne 24.02.2016 pod č.j.:
KRPT-34741/ČJ-2016-070106.
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, předkládá, v souladu s § 172
odst. 1 správního řádu, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního
značení.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni,
mohou podat písemné odůvodněné námitky.
Připomínky nebo námitky lze podat v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.
Zmeškání úkonu nelze prominout.
Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

Bc. Renata Vyslyšelová v.r.
vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
za správnost
Hana Bučková
oprávněná osoba
příloha k nahlédnutí na odboru DSH:
2x situační zákresy navrženého DZ
1x stanovisko PČR
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov a OÚ
Malá Štáhle, současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně vráceno po
ukončení lhůty našemu úřadu.
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Vyvěšeno na úřední desce dne

………………..

Sejmuto z úřední desky dne

. ……………….
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Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky.
Doručí se:
žadateli
OÚ Malá Štáhle, Malá Štáhle č. 26, 795 01 Rýmařov
Další dotčené osoby
PČR, KŘ MSK, ÚO Bruntál, DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
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