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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 silnici č. II/369 v k. ú. Ramzová na základě petice občanů, kterou dne 26. 

11.2018 podala za petiční výbor:  Ing. Karla Kubíčková, Nábřežní 480, Jeseník (dále jen „žadatel“), ve věci 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici č. II/369 v k. ú Ramzová (staničení cca 

7,000 až 8,000 - viz.příloha). Občané dané petice požadují v daném průjezdním úseku silnice č. II/369  

obnovení rychlosti ze stávajícího DZ č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50 km/h“ na „Nejvyšší 

dovolenou rychlost – 70km/hod“ a to oboustranně s možným doplněním z obou stran DZ č. A22 „Jiné 

nebezpečí“ + dodatková tabulka č. E13 s textem „Úsek měřený radarem“. 

 

Místo:   

- katastrální území Ramzová na silnici č. II/369, staničení cca 7,000 km až 8,000 km 

Termín:  

Svislé dopravní značení (dále jen“SDZ“) č.B20a  „Nejvyšší dovolená rychlost – 70 km/h“ (oboustranně)  

bude osazeno po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy nebo zůstane stávající stav SDZ. 

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.  

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Na základě petice občanů, kterou dne 26. 11.2018 podala za petiční výbor Ing. Karla Kubíčková, 
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Nábřežní 480, Jeseník (dále jen „žadatel“), ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

– silnici č. II/369 v k. ú Ramzová  (staničení cca 7,000 až 8,000 - viz.přílohy). Občané dané petice požadují 

v daném průjezdním úseku silnice č. II/369  obnovení rychlosti ze stávajícího DZ č. B 20a „Nejvyšší 

dovolená rychlost – 50 km/h“ na „Nejvyšší dovolenou rychlost – 70km/hod“ a to oboustranně s možným 

doplněním z obou stran DZ č. A22 „Jiné nebezpečí“ + dodatková tabulka č. E13 s textem „Úsek měřený 

radarem“ 

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

zřejmá souvislost s navrhovaným dopravním značením na dané silnici č. II/369 v k. ú. Ramzová. 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 02. 01. 2019 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. Nesouhlasné vyjádření dotčeného orgánu, který je státním orgánem pro dohled nad 

bezpečností a plynulostí silničního provozu, bylo doručeno dne 02. 01. 2019 k stanovení místní úpravy 

provozu ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu dle návrhu vycházející z dané petice 

občan pod  Č.j.-KRPM – 152481/ČJ-2018-141106 ze dne 20. 12. 2018 

 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 značení   a to tak, 

aby došlo k obnovení rychlosti ze stávajícího DZ č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50 km/h“ na 

„Nejvyšší dovolenou rychlost – 70km/hod“ a to oboustranně s možným doplněním z obou stran DZ č. A22 

„Jiné nebezpečí“ + dodatková tabulka č. E13 s textem „Úsek měřený radarem“. 

 

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. 

 

 

 

                                 

                                                                                                          

Ing. Josef Liberda 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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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 Ostružná 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 Ostružná 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 Ostružná 

5. Ing. Karla Kubíčková, Nábřežní 480, 790 01 Jeseník 

 

 

Příloha: situace s návrhem  místní úpravy provozu –silnice č. II/369 v k.ú. Ramzová 
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