
 

 

 

 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství (dále 

jen „ODSH KM“), jako příslušný orgán státní správy, ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné 

účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci 

a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), zahájil 

řízení o návrhu opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“), podle ustanovení § 171 a násl. části šesté 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle 

ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu na návrh, který podala Věra Mikulíková, 

Nitranská 4092, 767 01 Kroměříž a vydává 
   

oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

parkovací ploše u č. p. 4092 u místní komunikace Nitranská v Kroměříži  

 

pro umístění dopravní značky IP 12 - Vyhrazené parkoviště + symbol č. 225 osoba na invalidním vozíku 

(dle vyhl. č. 294/2015 Sb.), E 13 - Text „registrační značka vozidla", V 10 a, b, c - Stání podélné, kolmé, 

šikmé (dle konkrétního způsobu stání), V 10f - Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu 

těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, z důvodu podané žádosti o zvláštní užívání 

komunikace k vyhrazení parkovacího místa.  

Návrh místní úpravy provozu byl projednán s Policií České republiky, tj. Krajské ředitelství policie 

Zlínského kraje, dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI KM“), pod č. j. KRPZ-116337-1/ČJ-2020-

150806.  

Předložený návrh místní úpravy provozu na parkovací ploše u č. p. 4092 u místní komunikace Nitranská 

v Kroměříži se přímo dotýká zájmů žadatele, dále vlastníka dotčené pozemní komunikace tj. Město 

Kroměříž a dále vlastníků nemovitostí sousedících s úsekem této místní komunikace, na níž mají být 

osazeny a vyznačeny výše uvedené dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu 

na parkovací ploše u č. p. 4092 u místní komunikace Nitranská v Kroměříži.    

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, může k návrhu OOP ve věci stanovení místní 

úpravy provozu na parkovací ploše u č. p. 4092 u místní komunikace Nitranská v Kroměříži kdokoli, 

jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto OOP přímo dotčeny, uplatnit u ODSH KM písemné  
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připomínky a v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, mohou k návrhu OOP ve věci 

stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č. p. 4092 u místní komunikace Nitranská v 

Kroměříži vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 

práva mohou být tímto OOP přímo dotčeny, podat proti návrhu k ODSH KM písemné odůvodněné 

námitky. 

   

ODSH KM, podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 

    

v y z ý v á 
dotčené osoby, aby k návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu parkovací ploše u č. p. 

4092 u místní komunikace Nitranská v Kroměříži podávaly písemné připomínky nebo písemné 

odůvodněné námitky doručením ODSH KM ve lhůtě do 30 dnů, ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání 

úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje ODSH KM, který OOP vydává. 

  

O d ů v o d n ě n í 
Návrh OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na parkovací ploše u č. p. 4092 u místní 

komunikace Nitranská v Kroměříži byl zpracován z důvodu podané žádosti o zvláštní užívání 

komunikace k vyhrazení parkovacího místa.  

 

      

 

 

Libor Hájek             

referent odboru občansko správních agend 

odd. dopravy a silničního hospodářství 

 

    

          29. 3. 2021 

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

razítko a podpis oprávněné osoby       razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kroměříž na dobu nejméně 15 dnů a 

současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude 

písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu. 

 

Rozdělovník: 

- Městský úřad Kroměříž (úřední deska) 

- Věra Mikulíková (listovní zásilka) 

- Město Kroměříž, odbor služeb (spisová služba) 

- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž (datová schránka) 
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