
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Č� .j.: MJ/06257/2019
Spis.zn.: MJ/06254/2019/03/ODSH/TOM                                              

Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 4.2.2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

Me�Ú3  Jesení�k, odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství� (da� le jen „spra�vní� orga�n“) pr�í�slus�ny�  podle § 124
odst.  6)  za�kona  č�.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemní�čh  komunikačí�čh  a  o  zme�na�čh  ne�ktery�čh
za�konu; ,  ve  zne�ní�  pozde� js� í�čh  pr�edpisu;  (da� le  jen  „za�kon  o  provozu  na  pozemní�čh  komunikačí�čh“)
obdrz�el  dne  4.2.2019  z�a�dost  pra�vničke�  osoby  Obeč  Mikuloviče,  Hlavní�  5,  790  84  Mikuloviče,  IČ�
00303003,  tel.  775 200 810 o vyda� ní�  stanovení�  pr�ečhodne�  u� pravy provozu  na mí�stní�  komunikači
Posa�dka v Mikulovičí�čh, (parč.č�. 1934/37 v k.u� . Mikuloviče u Jesení�ka) v u� seku viz pr�iloz�ena�  situače –
čelkova�  de� lka čča 4000m,  pro uz� ití� dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení�  pr�i  kona�ní� sportovní� akče "Za�vod
osobní�čh automobilu;  -  jednotlivču; "  podle ustanovení�  §  61 odst 3 za�kona o provozu na pozemní�čh
komunikačí�čh v termí�nu 2.3.2019 (od 9:00 hodin) – 2.3.2019 (do 19:00 hodin).

K z�a� dosti bylo doloz�eno souhlasne�  stanovisko Poličie Č�R dopravní�ho inspektora� tu Jesení�k, č�.j. KRPM –
12037/Č� J – 2019 – 141106 ze dne 24.1.2019. Dopravní� inspektora� t doporuč�uje uz� ití� dopravní� znač�ek a
zar�í�zení� dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie a spra�vní�m orga�nem.

Spra�vní� orga�n na za�klade�  z�a� dosti, projednany�čh a doporuč�eny�čh situačí� podle ustanovení� § 61 odst. 3
za�kona o silnič�ní�m provozu,  v  souladu s §  77 odst.  1 pí�sm.  č)  a  odst.  5  za�kona č�.  361/2000 Sb a
vyhla� s�kou 294/2015 Sb., kterou se prova�dí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a
r�í�zení� provozu na pozemní�čh komunikačí�čh
 

s t a n o v í  
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Mí�sto pr�ečhodne�  u� pravy: na mí�stní� komunikači  Posa�dka v Mikulovičí�čh, (parč.č�. 1934/37 v k.u� . 
Mikuloviče u Jesení�ka) v u� seku viz pr�iloz�ena�  situače – čelkova�  de� lka čča 
4000m

Du; vod pr�ečhodne�  u� pravy: sportovní� akče "Za�vod osobní�čh automobilu;  - jednotlivču; "

Doba u� pravy:     2.3.2019 (od 9:00 hodin) – 2.3.2019 (do 19:00 hodin

Instalače dopravní�ho znač�ení� provede: Obeč Mikuloviče, Hlavní� 5, 790 84 Mikuloviče, IČ�  
00303003, tel. 775 200 810

Odpove�dna�  osoba: Daniel Janí�k, Na�br�ez�ní� 116, 790 84 Mikuloviče, tel: 737 
110 202
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Zpu; sob vyznač�ení�:   Dle pr�iloz�eny�čh situačí� odsouhlaseny�čh orga�nem poličie 
a spra�vní�m orga�nem (viz. pr�í�loha).

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:  

1. Provedení� a umí�ste�ní� dopravní�ho znač�ení� a zar�í�zení� musí� odpoví�dat vyhla� s�če č�. 294/2015 Sb., 
kterou se prova�de� jí� pravidla provozu na pozemní�čh komunikačí�čh a u� prava a r�í�zení� provozu na 
pozemní�čh komunikačí�čh. 

2. Bude  dodrz�ena  Č�SN  01  80  20  vč�etne�  zme�ny  č�.1  „Dopravní�  znač�ky  na  pozemní�čh  
komunikačí�čh“.

3. Dopravní� znač�ení� a zar�í�zení� bude provedeno v souladu s TP 65 ”Za� sady pro dopravní� znač�ení� 
na pozemní�čh komunikačí�čh” - II. vyda�ní�. 

4. Pokud si  to  vyz�a�da�  konkre� tní�  dopravní�  situače,  bude  provoz  na  pozemní�čh  komunikačí�čh  
r�í�zen na� lez� ity�m poč�tem na� lez� ite�  pouč�eny�čh a vybaveny�čh osob.

5. S  pračemi,  pro  ne�z�  je  pračovní�  mí�sto  zr�izova�no,  smí�  by� t  započ�ato  teprve  tehdy,  az�  jsou  
instalova�ny vs�ečhny znač�ky, sve� telne�  signa� ly a dopravní� zar�í�zení�.

6. Bezprostr�edne�  po ukonč�ení�  akče bude pr�ečhodne�  dopravní�  znač�ení�  a zar�í�zení�  odstrane�no a  
sta�vají�čí� dopravní� znač�ení� obnoveno v čele�m rozsahu. 

7. Znač�ky a dopravní� zar�í�zení� musí� by� t po čelou dobu udrz�ova�ny ve funkč�ní�m stavu a v č�istote�  a 
spra�vne�  umí�ste�ny.

8. V ra�mči organizače akče je nutno zajistit bezpeč�nost nejen u� č�astní�ku;  sprintu automobilu; , ale i 
pr�í�padny�čh diva�ku; , obyvatel okolní�čh domu;  a dals� í�čh, vlastní� por�adatelskou sluz�bou

9. Hlavní� organiza� tor  Daniel Janí�k na� lez� ite�  pr�ed pla�novanou uzaví�rkou dostateč�ny�m zpu; sobem 
bude informovat obyvatele sousední�čh domu;  i  vlastní�ky sousední�čh nemovitostí�  tak,  aby v  
dobe�  uzaví�rky  nepla�novali  vy� jezd  (vjezd)  od  svy�čh  nemovitostí�  tak,  aby  v  dobe�  uzaví�rky  
nepla�novali vjezd ( vy� jezd  od svy�čh nemovitostí� a tato dopravní� pr�ipojení� zabezpeč�í� na� lez� ite�  
pouč�eny�mi a vybaveny�mi  (zastavovačí� terč�í�ky a reflexní�mi vestami) osobami.

Odůvodnění:

Spra�vní�  orga� n obdrz�el dne 4.2.2019 od z�adatele z�a� dost ve ve�či stanovení�  pr�ečhodne�  u� pravy
provozu na  mí�stní� komunikači Posa�dka v Mikulovičí�čh, (parč.č�. 1934/37 v k.u� . Mikuloviče u Jesení�ka)
v u� seku viz pr�iloz�ena�  situače – čelkova�  de� lka čča 4000m, pr�i kona�ní� sportovní� akče "Za�vod osobní�čh
automobilu;  -  jednotlivču; "  podle  ustanovení�  §  61  odst.  3   za�kona  o  silnič�ní�m  provozu  v  termí�nu
2.3.2019 (od 9:00 hodin) – 2.3.2019 (do 19:00 hodin).
 
     Dle  §  77  odst  5  za�kon o  silnič�ní�m  provozu,  jde-li  o  stanovení�  pr�ečhodne�  u� pravy provozu  na
pozemní�čh  komunikačí�čh,  nedoruč�uje  pr�í�slus�ny�  spra�vní�  u� r�ad  na�vrh  opatr�ení�  obečne�  povahy  a
nevyzy�va�  dotč�ene�  osoby k  poda�va�ní�  pr�ipomí�nek  nebo na�mitek;  opatření  obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

     Spra�vní� orga�n na za�klade�  vy�s�e uvedene�ho oznamuje ver�ejnou vyhla� s�kou opatr�ení� obečne�  povahy ve
ve�či  stanovení�  umí�ste�ní�  dopravní�ho znač�ení�  na mí�stní�  komunikači  Posa�dka v Mikulovičí�čh,  (parč.č�.
1934/37 v k.u� .  Mikuloviče u Jesení�ka) v u� seku viz pr�iloz�ena�  situače – čelkova�  de� lka čča 4000m, z
du; vodu uz� ití�  dopravní�čh znač�ek a zar�í�zení�  pr�i  kona�ní�  sportovní�  akče "Za�vod osobní�čh automobilu;  -
jednotlivču; " podle ustanovení� § 61 odst. 3 za�kona o silnič�ní�m provozu na mí�stní� komunikači Posa�dka v
Mikulovičí�čh, (parč.č�.  1934/37 v k.u� .  Mikuloviče u Jesení�ka) v u� seku viz pr�iloz�ena�  situače – čelkova�
de� lka čča 4000m,  v termí�nu 2.3.2019 (od 9:00 hodin) – 2.3.2019 (do 19:00 hodin).
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Poučení:

 Proti opatr�ení� obečne�  povahy dle § 173 odst. 2 spra�vní�ho r�a� du nelze podat opravny�  prostr�edek, dle §
77 odst. 5 za�kona o silnič�ní�m provozu opatr�ení� obečne�  povahy naby�va�  u� č�innosti pa� ty�m dnem po dni
vyve�s�ení� ver�ejne�  vyhla� s�ky. 

Ing. Josef Liberda
vedoučí� odboru dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Toto opatr�ení� obečne�  povahy musí� by� t vyve�s�eno po dobu 15 dnu; .
 

Vyve�s�eno dne:                              Sejmuto dne:

 ………………………………………..                ……………………………………………

Razí�tko, podpis orga�nu, ktery�  potvrzuje vyve�s�ení� a sejmutí� opatr�ení�:

Pr�í�loha:
- Situače odsouhlasena�  orga�nem poličie Č�R a spra�vní�m orga�nem.

Obdrz� í�:
1. Obeč Mikuloviče, Hlavní� 5, 790 84 Mikuloviče, IČ�  00303003

Na ve�domí�:
2. Krajske�  r�editelství� poličie Olomoučke�ho kraje, Dopravní� inspektora� t Jesení�k, IDDS: 6jwhpv6
3. u� r�ední� deska me�sta Jesení�ku
4. u� r�ední� deska obče Mikuloviče
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