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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
který je příslušný ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) zahájil na základě 
žádosti, kterou podala obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO: 00287482 řízení 
o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice – viz situace. 

 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako silniční správní úřad projednal návrh 
stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených komunikacích v souladu s § 172 odst. 1 
správního řádu, s příslušným orgánem Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Dopravním 
inspektorátem Kroměříž (vyjádření č. j.: KRPZ-14418-1/ČJ-2021-150806 ze dne 24.02.2021). 
Písemné vyjádření je podkladem pro toto řízení. 
 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy 
provozu na výše uvedených komunikacích podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky 
u Městského úřadu Holešov, Odboru dopravního a správního a dle ust. § 172 odst. 5 správního 
řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na těchto komunikacích 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 k Městskému úřadu Holešov, Odboru dopravnímu a správnímu. 
 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Jižní 
v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice, podávaly písemné připomínky nebo písemné 
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odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Holešov, Odboru dopravnímu a správnímu 
ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním 
orgánem stanovena v souladu s ust. § 172 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. 

 
 
Otisk razítka 

 
 
Aleš Ryška, v. r. 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 
v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření 
případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Holešov. 
 
Doručí se: 
 
Žadatel: 
Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: wdfarcq 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Holešov toto oznámení 
o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí 
na úřední desce Městského úřadu Holešov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 
 
Dotčený orgán: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819/2, 
767 28 Kroměříž, DS: w6thp3w 
 
K vyvěšení: 
Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: wdfarcq 
 
Na vědomí: 
Marian Staroba, předseda spolku Martinice gama z.s., Martinice 212, 769 01 Holešov – email: 
M.Staroba@seznam.cz  
 
 
Ev. číslo: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto dne: 
Sejmuto dne: 
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