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MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL 
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství 
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  

Váš dopis zn.: Okce-1950/2018 
Ze dne: 05.12.2018 

Čj: 
MUBR/81095-18/ima - OŽP-
632/RP/DZT_295/2019/ima 

Vyřizuje: Ivana Malinová 
Email: ivana.malinova@mubruntal.cz 
Telefon: 554 706 117 
Datum: 11.02.2019 
Počet příloh: 1 
Listů příloh: 3 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Veřejná vyhláška 
    N Á V R H    O P A T Ř E N Í    O B E C N É  P O V A H Y  

 

 

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního 

hospodářství a zemědělství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ustanovení 

§ 124 odst. 1 a 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích  
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních 

komunikacích“),   
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy (příloha č. 1) - stanovení místní úpravy provozu na silnici II/451 

v obci Karlovice, 

a současně podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „správní řád“), vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo 

námitky ve lhůtě  
do 29. 03. 2019 (pátek). 

 

 
P o u č e n í : 

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 

orgánu písemné připomínky. 

Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 

zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, určí-li 

tak správní organ, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve 

lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.  

Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce písemnost 

považuje za doručenou. 
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Do podkladů lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Nádražní 20, Bruntál, budově A, kanceláři č. 316 

v úřední dny (pondělí a středa;  od 8.00-12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek;  od 8.00-11.30) a v ostatní 

pracovní dny  kdykoliv - po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.  
Oprávněnými úředními osoba jsou:  Bc. Ivana Malinová - referent, telefon: 554 706 117, Ing. Hana 

Kutáčková, vedoucí oddělení, telefon 554 706 342, Mgr. Vladimír Procházka, vedoucí odboru, telefon 
554 706 313, RNDr. Blanka Skřivánková, vedoucí oddělení, telefon 554 706 310. 

 

 

         

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 45 -ti dnů na úřední desce MěÚ Bruntál, 
OÚ Karlovice a současně i na elektronické úřední desce.  

Vyvěšeno dne:  ……………                                                          Sejmuto dne: …………… 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření: 

 

Dotřené osoby: 
veřejnou vyhláškou prostřednictvím úředních desek MěÚ Bruntál, správního odboru a OÚ Karlovice  

 

Mgr. Vladimír Procházka  

vedoucí odboru životního prostředí, 

silničního hospodářství a zemědělství 
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