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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice jako příslušný správní úřad dle ust .
§ 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 silničním provozu“) přezkoumal návrh, který dne
29. května 2020 podala
obec Jasenná, sídlo: Jasenná 190, 763 12 Vizovice, IČ: 002 84 017
a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 77 odst. 1 zákona o silničním provozu a po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Zlín,
Dopravního inspektorátu ze dne 19. června 2020 č. j. KRPZ-54028-1/ČJ-2020-150506
oznamuje
v souladu s ust. § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní ch komunikacích
místní komunikace v obci Jasenná, k. ú. Jasenná na Moravě
v úseku: chodník u evangelického kostela (ve směru od kostela před nově zbudovanou lávkou pro pěší), dle
situace dopravního značení
z důvodu: umístění nového svislého dopravního značení č. „B 8 – Zákaz vjezdu jízdních kol“
Odůvodnění:
Navrhovaná místní úprava provozu na místní komunikaci v obci Jasenná, k. ú. Jasenná na Moravě je
požadována z důvodu zamezení vjezdu cyklistů na nově zbudovanou lávku pro pěší po realizaci stavby
Lávk a pro pěší u evangelick ého k ostela, Jasenná, v souvislosti se zvýšením bezpečnosti silničního provozu
(zejména chodců) v dané lokalitě.
Poučení:
Podle ust. § 172 odst. 4 a odst. 5 správního řádu 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, nebo určí-li tak správní
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orgán, i jiné osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky. Tyto připomínky a námitky lze ke správnímu
orgánu podat ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Do podkladů opatření obecné povahy lze nahlédnout v kanceláři č. 18 odboru dopravy a silničního
hospodářství Městského úřadu Vizovice (budova hasičské zbrojnice, Nábřežní 993, Vizovice) I. patro, úřední
hodiny pondělí a středa 08:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek 08:00–14:00 h, vždy po předchozí telefonické
domluvě.

„Otisk razítk a“

Bc. Petra Štipčáková, v. r.
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha:
situace dopravního značení
Návrh opatření obecné povahy se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Obecního úřadu
Jasenná po dobu nejméně 15 dnů. Dnem doručení je 15. den od vyvěšení na úřední desku.

Datum vyvěšení ………………..……………………..

Datum sejmutí ………………………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ………………………………………….
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního
řádu

……………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

……………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Vizovice.

Rozdělovník:
Obec Jasenná, Jasenná 190, 763 12 Vizovice (datová schránka)
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
(datová schránka)

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (spis)
Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Další úřady pro vyvěšení:
Obecní úřad Jasenná, Jasenná 190, 763 12 Vizovice (datová schránka)
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