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OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal 

STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha, 

zastoupený společností 

SEKNE, spol. s r.o., IČ: 623 63 701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc 

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 

a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

opatřením obecné povahy 

zveřejňuje návrh na stanovení  

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

komunikace: silnice II/366 u odbočky k obci Lutotín (u nově vzniklých autobusových zastávek viz. 

příloha) 

Způsob vyznačení: umístění trvalého dopravního značení (svislé značky IJ 4b "Označník zastávky" a 

vodorovné V 4 "Vodící čára" a V 11a "Zastávka autobusu nebo trolejbusu") v souvislosti s nově 

vzniklými autobusovými zastávkami na silnici II/366 u odbočky k obci Lutotín (viz. příloha). 

 

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení 

bude zodpovědný: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

 

V souladu s ustanovením §172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu 

Odbor dopravy tímto vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky 

nejpozději do 30dnů ode dne zveřejnění tohoto opatření. K námitkám a připomínkám podaných po 

termínu se nepřihlíží.  

Odůvodnění: 

Dne 10. 9. 2021 obdržel Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova návrh na místní úpravu provozu na 

pozemních komunikacích umístěním svislého a vodorovného dopravního značení na silnici II/366 u 
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odbočky k obci Lutotín - umístění trvalého dopravního značení (svislé značky IJ 4b "Označník zastávky" 

a vodorovné V 4 "Vodící čára" a V 11a "Zastávka autobusu nebo trolejbusu") viz. příloha z důvodu 

označení nově vzniklých zastávek BUS a tím zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.  

Po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky, krajského ředitelství 

policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov pod č.j. 

KRPM-103861-2/ČJ-2021-141206 ze dne 8. 9. 2021 byl dán návrh k umístění výše uvedeného 

dopravního značení.  

 

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 dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření obecné 

povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  

Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy 

vydává. 

 
 

 

 

Ing. Lenka Moučková 

vedoucí oddělení dopravy a komunikací  

Magistrátu města Prostějova 

  
 

Příloha: návrh umístění vodorovného a svislého dopravního značení 

 

Obdrží: 

Žadatel 

SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2 

zastoupení pro: STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 

  

Na vědomí: 

Obec Bílovice-Lutotín, IDDS: 63bar5k 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 

Městský úřad Kostelec na Hané, IDDS: 564bdh9 

  

Dotčené orgány státní správy 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6 

 

A/A, R/D 

 

 

Pro Magistrát města Prostějova, Obec Bílovice – Lutotín, Městský úřad Kostelec na Hané: 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. 

 

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.  
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Příloha: návrh umístění vodorovného a svislého dopravního značení 

 

 

 

 

umístění trvalého dopravního značení (svislé značky IJ 4b 

"Označník zastávky" a vodorovné V 4 "Vodící čára" a V 

11a "Zastávka autobusu nebo trolejbusu") v souvislosti 

s nově vzniklými autobusovými zastávkami na silnici 

II/366 u odbočky k obci Lutotín 
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