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MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 

 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

Č.j.: MJ/64687/2018 

Sp.zn.: MJ/59221/2018/ODSH/Lib                                                                    

Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420 

                                                                                                                                 V Jeseníku dne 04. 12. 2018 

 

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy podle       

§ 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“), podle      

§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  

 

z v e ř e j ň u j e 
 

záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

Jedná se o: 

Změnu místní úpravy provozu na větvích křižovatky silnic č. II/457 a č. II/455 v k. ú. Velké Kunětice. 

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, navrhuje změnu organizace dopravy 

v dané křižovatce, z které se po připojení pozemní komunikace z PR stává křižovatka průsečná (původně 

styková). Z tohoto důvodu bude osazeno nové svislé dopravní značení (dále jen „SDZ“), vodorovné značení 

(dále jen „VDZ“), sundáno neúčelní SDZ  dle zpracovaného návrhu dopravního značení firmou LINRPLAN 

s.r.o., odpovědným projektantem Ing. Radimem Čechem v rámci projektu „Zvýšení příhraniční dostupnosti 

Písečná – Nysa“ dle též odsouhlasené situace dopravního značení příslušným orgánem  P ČR - viz. příloha. 

 

 

Místo:   

- katastrální území  Velké Kunětice na silnicích č. II/457 a  č. II/455, pozemky parc. č. 1255 a 1294  

Termín:  

SDZ a VDZ  bude osazeno dle odsouhlaseného návrhu DZ (viz příloha) po nabytí účinnosti Opatření obecné 

povahy. 

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky 

nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.  

 



Spis.zn. MJ/59221/2018/ODSH/Lib ze dne 4.12.23018 str. 2 

                                                  
 

  

Masarykovo nám. 1/167, 790 01  Jeseník 

Odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem K. Čapka 10/1147  , 790 01 Jeseník 

Tel. :   584 498 420                                                                 E-mail: josef.liberda@mujes.cz 

Fax :  584 411 815                                                                      IDDS: vhwbwm9 
 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk podala dne  7. 11. 2018 žádost o 

trvalou úpravu silničního provozu v dané lokalitě. Jedná  se o změnu místní úpravy provozu na větvích 

křižovatky silnic č. II/457 a č. II/455 v k. ú. Velké Kunětice. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., 

Středisko údržby Šumperk, navrhuje změnu organizace dopravy v dané křižovatce, z které se po připojení 

pozemní komunikace z PR stává křižovatka průsečná (původně styková). Z tohoto důvodu bude osazeno 

nové SDZ a VDZ dle zpracovaného návrhu dopravního značení firmou LINRPLAN s.r.o., odpovědným 

projektantem Ing. Radimem Čechem v rámci projektu „Zvýšení příhraniční dostupnosti Písečná - Nysa dle 

též odsouhlasené situace dopravního značení příslušným orgánem  PČR – viz příloha. 

 

 Součástí spisového materiálu byl předložen návrhu místní úpravy provozu v dané lokalitě, z kterého 

je zřejmá souvislost se značením na daných větvích křižovatky silnic č. II-457 a  č. II/455 v k. ú. Velké 

Kunětice. Ve smyslu § 77 odst. 1 písmene c) zákona o silničním provozu úpravu provozu na silnicích II. a 

III. třídy, místní komunikaci a účelové pozemní komunikaci stanoví místní úpravu provozu obecní úřad obce 

s rozšířenou působností po projednání s dotčeným orgánem, kterým je policie.  

 Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán 

k stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové pozemní komunikaci, 

dne 26. 7. 2017 obdržel ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, vyjádření dotčeného 

orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, 

dopravní inspektorát. Souhlasné vyjádření dotčeného orgánu, který je státním orgánem pro dohled nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu, bylo vydáno dne  7. 11. 2017 k stanovení místní úpravy provozu 

ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu pod č.j. KRPM120512/ČJ-2518-141106. 

 S ohledem na uvedené, předložení návrhu místní úpravy provozu a projednáním tohoto návrhu 

s dotčeným orgánem, Městský úřad Jeseník, jakožto příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní 

úpravy provozu na místních komunikacích, předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh 

opatření obecné povahy.  

 Návrh na stanovení místní úpravy provozu spočívá v osazení svislého dopravního a vodorovného 

značení na silnicích č. II/457 a II/455 v k. ú. Velké Kunětice a sundání nepotřebného SDZ na daných 

silnicích z důvodu změny organizace dopravy dotčené křižovatky silnic č. II/457 – II/455 v k. ú. Velké 

Kunětice. 

 

 

 

 

P o u č e n í : 

  

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou 

být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, 

jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, mohou uplatnit písemné 

připomínky v termínu do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  

 

Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů. 
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Ing. Josef Liberda 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 

Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na 

úřední desce Městského úřadu Jeseník a obce Velké Kunětice zveřejněno též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup.  

Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto oznámení. 

 

 

Záznam o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy: 

 

Vyvěšeno dne: ……………………….        Sejmuto dne: ………………………… 

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy: 

 

 

Obdrží: 

1. vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni a ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 

mohou být opatřením obecné povahy dotčeny – veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského 

úřadu Jeseník a obce Velké Kunětice 15 dnů  

 

Na vědomí: 

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS:ur4k8nn 

3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní 

inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 

4.obec Velké Kunětice 

 

Příloha: situace s návrhem úpravy provozu –silnice č. II/455  a silnice II/457 v k.ú. Velké Kunětice dle 

zpracovaného návrhu dopravního značení firmou LINRPLAN s.r.o., odpovědným projektantem Ing. Radimem 

Čechem v rámci projektu „Zvýšení příhraniční dostupnosti Písečná – Nysa“ 
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