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VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Místní úprava provozu na místní komunikaci
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), příslušný podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 10.11.2021
podalo
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČ: 00284459
(dále jen „žadatel“), po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 08.12.2021 pod č. j.: KRPZ126359-1/ČJ-2021-150506, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR,
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“), v souladu s
ustanoveními § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, oznamuje zahájení řízení o návrhu
opatření obecné povahy
za účelem stanovení místní úpravy provozu:
místní komunikaci:
v obci (k. ú.):
z důvodu:
na dobu:
v rozsahu:

Ul. Misárkova (parkoviště u zámeckého parku)
Slavičín
vybudování parkoviště v rámci stavby „Slavičín – opatření pro
hospodaření se srážkovou vodou“
na dobu neurčitou
dle situace DZ – Ing. Koňař, datum 12/2019 (viz. příloha)
umístění nového dopravního značení:
„IP12“ 2x – Vyhrazené parkoviště se symbolem č. 225 „Osoba na
invalidním vozíku“ a uvedením RZ vozidla místo nápisu RÉSERVÉ
„V10f“ 2x – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu
těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu bude návrh opatření obecné povahy –
místní úpravy provozu na místní komunikaci – parkovišti u zámeckého parku ve Slavičíně, včetně přílohy,
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a Městského úřadu Slavičín v úplném znění, a
lze se s ním současně seznámit i na odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice, 2. patro, dv. č. 201
(Ing. Josef Roman), v úřední dny Po, St 7:30-12:00, 13:00-17:00 (příp. po telefonické dohodě na
tel. 577 197 439).
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u odboru dopravy písemné připomínky.
Současně, v souladu ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
_______________________________________________________________________________________________________
IČ: 00 284 165
ČS Luhačovice
Tel.: 577 197 411 e-podatelna@luhacovice.eu
ID dat. schránky: m35bcw4
DIČ:CZ00284165
1409197309/0800
podatelna@luhacovice.eu
www.luhacovice.eu

Č.j. MULU -5135/2022/26/RoJ

str. 2

povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 10.11.2021 u odboru dopravy žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci ul. Misárkova (parkoviště u zámeckého parku) v k. ú. Slavičín. místní úprava provozu spočívá
v umístění nového svislého dopravního značení č. "IP 12 - Vyhrazené parkoviště" se symbolem zařízení
nebo prostoru pro osoby na vozíku (č. 225) s dodatkovou tabulkou č. "E 1 - Počet" - (2x) a dále v
umístění nového vodorovného dopravního značení č. "V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (2x), v rozsahu dle přiložené
situace dopravního značení na místní komunikaci ul. Misárkova (parkoviště u zámeckého parku, parc. č.
4732 k. ú. Slavičín) v obci Slavičín z důvodu potřeby vyhradit dvě parkovací stání pro vozidlo přepravující
osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou. Požadované místní úprava provozu má
být realizována v rámci stavby: "SLAVIČÍN - OPATŘENÍ PRO HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVOU
VODOU".
K žádosti byla předložena projektová dokumentace (příloha).
Dále bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu doloženo vyjádření DI Zlín ze
dne 08.12.2021, č. j.: KRPZ-126359-1/ČJ-2021-150506.
Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu
opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové značky, dopravní značky
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat
závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle
ustanovení § 171 správního řádu.
Bc. Jiří Černobila
vedoucí odboru dopravy
Příloha:
Situace (nedílná součást tohoto oznámení).
Tento návrh opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na
úřední desce Městského úřadu Luhačovice a Městského úřadu Slavičín a současně zveřejněn i
způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce.
Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyvěšení a sejmutí.
Úřední deska – elektronická úřední deska:

Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

Obdrží:
žadatel (doručenka – datová schránka)
1. Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IDDS: jsub2vd
dotčené orgány (doručenka – datová schránka)
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
ostatní (doručenka, datová schránka)
3. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední desku)
4. Městský úřad Slavičín, podatelna, IDDS: jsub2vd (k vyvěšení na úřední desku)

