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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova (dále jen „odbor dopravy“), příslušný podle ustanovení §
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“),
v řízení o opatření obecné povahy podle ustanovení §§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno dne 22.11.2017 na
základě žádosti
Obec Bedihošť, Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, IČ: 00288004
(dále jen „žadatel“) ve věci stanovení místní úpravy provozu,
podle § 77 odst. 1 písm. c) v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - dopravního značení B4 12t –
Tranzit Bedihošť – Výšovice
Na vjezdu na silnici 111/36711 ze silnice II/367 v Bedihošti a ze silnice II/433 ve Výšovicích bude
osazena značka B4"Zákaz vjezdu nákladních automobilů" s označením 12t.
Na silnici II/367 v Bedihošti se pro směr jízdy od Klenovic n/H pod stávající značku P2 "Hlavní
pozemní komunikace" s dodatkovou tabulí E2b "Tvar křižovatky" bude osazena značka B24b "Zákaz
odbočení" (vlevo) s dodatkovou tabulí E9 "Druh vozidla" s vyznačením nákladního automobilu a
vyznačení tonáže 12t a dodatkovou tabulí E14 "Tranzit". Pro směr jízdy od Prostějova bude pod
stávající značku P2 s E2b osazena dopravní značka B24a "Zákaz odbočení" (vpravo) se stejnými
dodatkovými tabulemi jako u značky B24b.
Na silnici II/433 ve Výšovicích pro směr jízdy od Prostějova bude pod stávající značku P2 s E2b
osazena značka B24b s dodatkovou tabulí E9 se symbolem nákladního automobilu s vyznačením 12t a
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dodatkovou tabulí E14 "Tranzit". Pro směr jízdy od Němčic n/H bude osazena značka B24a s
dodatkovou tabulí E9 vyznačením symbolu nákladního automobilu a s vyznačením 12t a dodatkovou
tabulí E14 "Tranzit".
Způsob vyznačení:
1. Dopravní značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000Sb.,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a návrhem odsouhlaseným Policií
České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem
Prostějov, dopravním inspektorátem č.j. KRPM-145373-6/ČJ-2017-141206 ze dne 11.1.2018.
2. Stanovená místní úprava provozu na pozemní komunikaci bude osazena v souladu s TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a PPK SZ (požadavky na
provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek) dle platných ČSN pro pozemní
komunikace. Nové svislé dopravní značení bude umístěno tak, aby nedošlo k zastínění
stávajícího svislého dopravního značení. Dopravní značení musí být zřízeno odbornou firmou
na náklady žadatele.
Odůvodnění:
Dne 2.11.2017 podala obec Bedihošť žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
v obci Ptení, k níž Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu vydala dne 11.1.2018 souhlasné vyjádření č.j.
KRPM-145373-6/ČJ-2017-141206.
Na základě výše uvedeného odbor dopravy oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy
ve věci stanovení místní úpravy provozu dopravním značením č.j.: PVMU 5070/2018 41 a současně
vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30dnů
ode dne zveřejnění tohoto návrhu.
Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky ani připomínky, a proto bylo stanoveno tak, jak je
uvedeno výše.
Poučení o odvolání:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle
ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Instalaci dopravního značení může žadatel provést až po nabytí
účinnosti opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 správního řádu.

Ing. Miroslav Nakládal, v.r.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Prostějova po dobu
15 dnů.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Na vědomí:
- Obec Bedihošť
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o, středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
- Policie České republiky, dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov
- A/A, R/D
K vyvěšení:
 Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení – podatelna
 Obecní úřad Bedihošť
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