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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Změna v opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu - doplnění silnic přechodným dopravním značením
dotčených
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85
Mohelnice, příslušný podle § 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“), vydal
formou veřejné vyhlášky dne 16.02.2022 pod č. j. MUMO-OSU/5390/22 stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici č. II/644 (v obci Újezd u Mohelnice), silnici č. II/635 a III/03539 (objízdná trasa v případě
uzavírky sil. II/644 v obci Újezd u Mohelnice) a dále veřejně přístupných účelových komunikací v obci Újezd u
Mohelnice, z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/644 a veřejně přístupných účelových komunikací
v obci Újezd u Mohelnice z důvodu realizace stavební akce „Mohelnice, odkanalizování místní části Újezd“,
umístěním přechodného dopravního značení dle jednotlivých přiložených schémat, v termínu od 01.02.2022
do 31.05.2022, pro žadatele společnost TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., IČO 08273472, Na Nouzce č. p.
487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, na základě udělené písemné plné moci zastoupené společností
TRASIG s. r. o., IČO 26922151, Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1.
Na základě vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788
13 Vikýřovice, ze dne 17.02.2022 pod č. j. SSOK/HL/61/ŠU/22 se k výše uvedenému stanovení přechodné
úpravy provozu doplňuje označení silnic, které budou dále dotčeny osazením přechodného dopravního
značení:
Silnice č. III/37325, III/37326, III/37327.

Odůvodnění
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85
Mohelnice vydal formou veřejné vyhlášky dne 16.02.2022 pod č. j. MUMO-OSU/5390/22 stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici č. II/644 (v obci Újezd u Mohelnice), silnici č. II/635 a III/03539 (objízdná

Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/5733/22
trasa v případě uzavírky sil. II/644 v obci Újezd u Mohelnice) a dále veřejně přístupných účelových
komunikací v obci Újezd u Mohelnice, z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/644 a veřejně
přístupných účelových komunikací v obci Újezd u Mohelnice z důvodu realizace stavební akce „Mohelnice,
odkanalizování místní části Újezd“, umístěním přechodného dopravního značení dle jednotlivých přiložených
schémat, v termínu od 01.02.2022 do 31.05.2022, pro žadatele společnost TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.,
IČO 08273472, Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, na základě udělené písemné plné
moci zastoupené společností TRASIG s. r. o., IČO 26922151, Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov
1.
Na základě vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená 684, 788
13 Vikýřovice, ze dne 17.02.2022 pod č. j. SSOK/HL/61/ŠU/22 se k výše uvedenému stanovení přechodné
úpravy provozu doplňuje označení silnic, které budou dále dotčeny osazením přechodného dopravního
značení:
Silnice č. III/37325, III/37326, III/37327.
Dle § 77 odst. 5 zákon provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu na pozemních komunikacích
stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky
ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Dále jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje
příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek.
Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 916/2, 789 85
Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou doplnění silnic č. III/37325, III/37326,
III/37327, které budou dotčeny osazením přechodného dopravního značení.

Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77
odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Lenka Kalousová
pověřená referentka odboru stavebního úřadu

Příloha – 2 x schéma přechodné úpravy provozu

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Mohelnice, Městského úřadu v Lošticích a obecního úřadu v obci Líšnice, po dobu
15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem
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Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/5733/22
umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mohelnice.cz, www.mu-lostice.c, www.obec-lisnice.cz a
www.pavlovulostic.cz.

Vyvěšeno dne: ................................

Sejmuto dne: .................................

Razítko, podpis
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu v Mohelnici.

Rozdělovník:
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, zastoupena spol.
TRASIG s. r. o., Jízdárenská č. p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, whq76r5
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, 6jwhpv6

Na úředních deskách zveřejní (a po uplynutí vývěsního termínu podají písemnou zprávu s vyznačením
vývěsní lhůty):
Město Mohelnice, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, 6qtbthy
Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267
Obec Líšnice, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, srtaw8s
Obec Pavlov, Pavlov 42, 789 85 Mophelnice, DS: OVM, bkmasdk

Na vědomí:
MěÚ Mohelnice, OR, odbor rozvoje, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, DS: PO, ur4k8nn
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o., Na Nouzce č. p. 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, vrm7vkc –
zodpovědná osoba Pavel Holub
ÚSOVSKO a. s., Klopina č. p. 33, 789 73 Úsov, DS: PO, n58u2xz
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