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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VE VĚCI STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "správní orgán"), jako příslušný
orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ust. § 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 základě návrhu, který podala
právnická osoba:
Drag Consulting s.r.o., IČO 02240599, Lešetín I 659, 760 01 Zlín 1,
kterou zastupuje Petr Kovalčík, IČO 63394685, Zelinova 5586, 760 05 Zlín 5 (dále jen „navrhovatel“),
zahájil dne 10.1.2018 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci –
ul. Kvítková v obci Zlín, v úseku u polyfunkčního domu Kvítková, spočívající v umístění nového
svislého dopravního značení „č. IP 13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem“ s dodatkovou tabulkou „č.
E 13 – Text nebo symbol“ s textem „MAX. 1 HOD. PO-PÁ 7:00-8:00 h. SO 7:00-12:00 h.“, a dále v
umístění nového vodorovného dopravního značení „č. V 10e – Vyhrazené parkoviště“ s nápisem „ZAS“
/2x/ a nového vodorovného dopravního značení „č. V 10a – Stání podélné“ /8x/, v rozsahu dle přiložené
situace návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která je nedílnou součástí tohoto
návrhu opatření obecné povahy. Důvodem návrhu stanovení místní úpravy provozu je potřeba upravit
dopravní režim na parkovacích stáních u polyfunkčního domu na ul. Kvítková.
Správní orgán projednal návrh stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, tj. Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín"). Písemné
vyjádření č.j. KRPZ-13253-1/ČJ-2018-150506 ze dne 6. 2. 2018 je pokladem pro toto řízení.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci – ul. Kvítková v obci Zlín kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné
připomínky u správního orgánu a dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné
povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci – ul. Kvítková v obci Zlín
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemné odůvodněné námitky proti
návrhu ke správnímu orgánu.
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Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci – ul. Kvítková v obci Zlín, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky
doručením správnímu orgánu, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných
připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek
definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Do podkladů návrhu lze nahlédnout v kanceláři správního orgánu (nám. Míru 12, 761 40 Zlín, kancelář č.
316, v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny po telefonické domluvě).
Odůvodnění
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci – ul.
Kvítková v obci Zlín byl zpracován na základě návrhu navrhovatele, a to z důvodu potřeby upravit
dopravní režim na parkovacích stáních u polyfunkčního domu na ul. Kvítková.

Ing. Martin Hapák
referent odboru stavebních a dopravních řízení
Magistrátu města Zlína
otisk úředního razítka

Příloha jako nedílná součást návrhu opatření obecné povahy:
1 x návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – situace

Zasílá se Magistrátu města Zlína, odboru vnitřní správy se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15
dnů, o vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení potvrzeného dokumentu správnímu orgánu.
Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této
skutečnosti.

Vyvěšeno dne .............................
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne .................................
razítko a podpis oprávněné osoby
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Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
Petr Kovalčík, Zelinova č.p. 5586, 760 05 Zlín 5
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
ostatní:
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
dotčené osoby:
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje správní orgán tento návrh opatření obecné povahy
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s
ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Zlína a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou.
úřad pro vyvěšení písemnosti na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Zlína, odbor vnitřní správy

