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MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 

 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 
Č.j.: MJ/01904/2019 

Sp.zn.: MJ/54753/2018/ODSH/Lib                                                                     

Vyřizuje/telefon: Liberda/584498420 

                                                                                                                                 V Jeseníku dne 10. 01. 2019 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

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 § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu 

policie (Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní inspektorát), které 

bylo vydáno dne 02. 11. 2018 - viz č.j. KRPM-127707/ČJ-2018-141106 

 

s t a n o v í 
 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích: 

 

 

Místo místní úpravy provozu:  

  - katastrální území Zlaté Hory, MK Nerudova  s  MK U Koupaliště 

 
 

Doba místní úpravy provozu:  

neomezeně 

 

Důvod místní úpravy provozu:  

Zvýšení bezpečnosti provozu v dané lokalitě 

Způsob provedení: 

Správní orgán stanoví změnu místní úpravy provozu na místních komunikacích MK Nerudova v k. ú Zlaté 

Hory; osadit  svislé dopravní značení (dále jen „SDZ“) č. P4 „Dej přednost v jízdě“, č.B1 „Zákaz vjezdu 

všech vozidel + E13 „Vjezd povolen vlastníkům nemovitostí, vozidlům IZS a SMZH a. s“., č. B29 „Zákaz 

stání“, č. P2 „Hlavní silnice“ + E2d dle situačního snímku navrženého dopravního značení (viz příloha č.1) 
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Termín provedení:  

- svislé dopravní značení bude osazeno po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy, nejpozději však do 

60 dnů od účinnosti tohoto opatření 
 

 

Odpovědná osoba: 

Osazení navrhovaného dopravního značení zajistí na své náklady vlastník místní komunikace, tj. město 

Zlaté Hory (IČ:00296481) prostřednictvím své firmy Služby města Zlatých Hor, a. s. (IČ:47677686) 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: 

  

1) Provedení, osazení a rozměry dopravní značky a vodorovného dopravního zařízení musí být v souladu 

s: 

- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

- TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK  č.j. 532/2013-120-

STSP/1 / 1. srpen  2013) 

- ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“ a TP 133 Zásady pro 

vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 538/2013-120-STSP/1 

ze dne 31. 7. 2013 

2) Dopravní značení realizuje firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže 

způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Město Zlaté Hory (IČ: 00296481) podalo dne 15. 10.2018 žádost o stanovení místní úpravy provozu. 

Jedná se o změnu místní úpravy provozu na místních komunikacích MK Nerudova a  MK U Koupaliště. Výše 

uvedené místní komunikace se nacházejí v k. ú. Zlaté Hory. Město Zlaté Hory navrhuje osadit svislé dopravní 

značení č. P4 „Dej přednost v jízdě“, č.B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel + E13 „Vjezd povolen vlastníkům 

nemovitostí, vozidlům IZS a SMZH a. s., č. B29 „Zákaz stání“, č. P2 „Hlavní silnice“ + E2d dle předloženého 

situačního snímku (viz příloha č. 1).  

 Součástí předložené žádosti byl návrh místní úpravy provozu, z kterého je zřejmá souvislost se 

značením na daných místních komunikacích ve vlastnictví města Zlaté Hory (viz příloha). Ve smyslu § 77 

odst. 1 písmene c) zákona o silničním provozu úpravu provozu na místní komunikaci a účelové pozemní 

komunikaci stanoví místní úpravu provozu obecní úřad obce s rozšířenou působností po projednání 

s dotčeným orgánem, kterým je policie ČR.  

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

k stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, požádal, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona 

o silničním provozu, o vyjádření dotčený orgán 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 02. 

11. 2018 k stanovení místní úpravy provozu ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu pod 

Č.j. KRPM-127707/ČJ-2018-141106. 
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 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, předložil v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh 

opatření obecné povahy.  

 Návrh na stanovení místní úpravy provozu spočívá v osazení nového svislého dopravního značení  č. 

P4 „Dej přednost v jízdě“, č.B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel + E13 „Vjezd povolen vlastníkům nemovitostí, 

vozidlům IZS a SMZH a. s“., č. B29 „Zákaz stání“, č. P2 „Hlavní silnice“ + E2d dle situačního snímku 

navrženého dopravního značení (viz příloha č.1) 

V souladu s  § 172 správního řádu, formou veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu, tedy vyvěsil správní 

orgán návrh opatření obecné povahy na úředních deskách Městského úřadu Jeseník  a rovněž způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, a to po správním řádem předepsanou dobu 15-ti dnů. Dotčené osoby byly v 

návrhu opatření obecné povahy, dle §172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky a 

námitky s tím, že dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 

zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i 

jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti 

návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k Městskému úřadu Jeseník, ODSH ve lhůtě 

30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn vyvěšením dne 09. 11. 2018 a 

svěšen 27. 11. 2018.  
 

K návrhu opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu) nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů 

od data zveřejnění na úřední desce uplatněny žádné připomínky nebo námitky.  
 

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství proto, v souladu s § 173 správního řádu, 

tímto opatřením obecné povahy, stanovil místní úpravu provozu na místní komunikaci Nerudova; stanovuje 

se  osadit  svislé dopravní značení (dále jen „SDZ“) č. P4 „Dej přednost v jízdě“, č.B1 „Zákaz vjezdu všech 

vozidel + E13 „Vjezd povolen vlastníkům nemovitostí, vozidlům IZS a SMZH a. s“., č. B29 „Zákaz stání“, 

č. P2 „Hlavní silnice“ + E2d dle situačního snímku navrženého dopravního značení (viz příloha č.1) 

 

 

 

 

P o u č e n í : 

  

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti tomuto opatření obecné povahy podat opravný 

prostředek. 

Opatření obecné povahy je vyvěšeno po dobu 15 dnů a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 

této veřejné vyhlášky. 

 

 

                                        „otisk úředního razítka“ 

        

                                                                                                          v.r. 
Ing. Josef Liberda 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

Příloha:  Vyjádření PČR  a situace s návrhem úpravy provozu na MK – Nerudova v k. ú. Zlaté Hory 
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Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední 

desce Městského úřadu Jeseník a města Zlatých Hor, dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  

 

 

 

 

 

Záznam o zveřejnění opatření obecné povahy: 

 

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

 

 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky - 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 města Zlatých Hor po dobu 15 dnů  

2. Město Zlaté Hory (IČ: 00296481) 
 

Dále obdrží: 

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

inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 
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