
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/30031/2019
Sp.zn.: MJ/26376/2019/05/ODSH/MK                                                                     
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 10.6.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ  POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,  jako prčííslusčnyí  orgaín staí tníí  spraívy
podle  §  124  odst.  6  a  §  77  odst.  1  píísm.  č)  zaíkona  čč.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemnííčh
komunikačííčh  a  o  zmečnaí čh  nečkteryíčh  zaíkonuů  (zaíkon  o  silniččníím  provozu),  ve  znečníí  pozdeč jsč ííčh
prčedpisuů  (daí le jen „zaíkon o silniččníím provozu“), v souladu s § 77 odst. 5 zaíkona o silniččníím provozu a
§ 173 zaíkona čč. 500/2004 Sb., spraívníí rčaí d, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „spraívníí rčaíd“), po
prčedčhozíím  píísemneím  vyjaídrčeníí  Poličie  ČČeskeí  republiky,  Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího
kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t (daí le jen „orgaí n poličie“) ze dne 17.5.2019, tíímto

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Míísto prčečhodneí  uí pravy provozu: 
silniče ÍÍÍ/45319, parč.čč. 2461/2 v k.uí . Jeseníík

Doba prčečhodneí  uí pravy provozu: 
ode dne nabytíí uí ččinnosti tohoto opatrčeníí obečneí  povahy do prosinče 2021

Duů vod prčečhodneí  uí pravy provozu: 
vyí jezd vozidel stavby „Tečhničkaí  vybavenost ŘD Lipovskyí  kopeč“ a staveb vlastnííčh rodinnyíčh domuů  

Zpuů sob provedeníí:
umíístečníí  prčečhodneího  svisleího  dopravníího  značčeníí  vččetneč  dodatkovyíčh  tabulek  dle  prčedlozčeneí
situače, ovečrčeneí  orgaínem poličie; viz. prčííloha

Odpovečdnaí  osoba: 
DÍK, dodavatelsko inzčenyírskaí  kančelaí rč  s.r.o., ÍČČO 16627008, naím. Svobody 879, 790 01 Jeseníík

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1) Provedeníí, osazeníí a rozmečry dopravnííčh značček musíí byí t v souladu s:

a)  vyhlaí sčkou  čč.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provaídeč jíí  pravidla  provozu  na  pozemnííčh
komunikačííčh
b) TP 65 „Zaí sady pro dopravníí značčeníí na pozemnííčh komunikačííčh“ (s uí ččinnostíí od .. dubna
2015)
č) ČČSN EN 12899-1 (737030) a ČČSN  EN 1436+A1 (737010), vččetneč  jejičh zmečn a oprav

2) Dopravníí značčeníí a zarčíízeníí bude provedeno v souladu s TP 66.
3) Za sníízčeneí  viditelnosti bude pračovníí míísti rovnečzč  označčeno sveč telnyím zarčíízeníím sčhvaí leneího

typu a umíístečno v souladu s TP 66.
4) Pokud si to vyzčaídaí  konkreí tníí dopravníí situače, bude provoz na pozemnííčh komunikačííčh rčíízen

naí lezč ityím poččtem rčaídneč  pouččenyíčh a vybavenyíčh osob.
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5) Umíístečníí prčečhodneí  dopravníího značčeníí vččetneč  dodatkovyíčh tabulek probečhne bezprostrčedneč
prčed skuteččnyím zahaí jeníím pračíí s ohledem na dobu potrčebnou k instalači. Bezprostrčedneč  po
skonččeníí pračíí bude uí prava provozu v míísteč  uvedena do puů vodníího stavu; 

6) Povinnostíí odpovečdneí  osoby je kontrolovat soulad uzč itíí dopravnííčh značček, sveč telnyíčh signaí luů
a  dopravnííčh zarčíízeníí  dle  sčhvaí leneího sčheímatu umíístečníí  dopravníího značčeníí  a  zabezpeččit
jejičh uí drzčbu po čeleí  obdobíí prčečhodneí  uí pravy provozu na pozemníí komunikači.

7) Prčečhodneí  dopravníí  značčeníí  vččetneč  dodatkovyíčh  tabulek bude  umíístečno  pouze  po  dobu
provaídečníí stavebnííčh pračíí, jinak bude zakryto čči odstranečno.

8) Vyíkopy, stavenisčteč  a pračovníí míísta musíí  byí t zabezpeččeny tak, aby nebyly ohrozčeny osoby s
omezenou sčhopnostíí pohybu nebo orientače ani jineí  osoby. Tečhničkeí  rčesčeníí bude respektovat
bod  4  prčíílohy  čč.  2  k  vyhlaí sčče  čč.  398/2009  Sb.,  o  obečnyíčh  tečhničkyíčh  pozčadavčííčh
zabezpeččujííčííčh bezbarieíroveí  uzč íívaíníí staveb. 

9) Prčed začčaí tkem a končem pračovníího míísta na daneí  komunikači musíí byí t obousmečrneč  zajisčtečn
rozhled 35 m prči  rčidičče  prčijíízčdeč jííčíího  k  pračovníímu míístu.  Nebude-li  mozčno tento rozhled
zajistit,  je  trčeba  provoz  na  komunikači  rčíídit  odpovíídajííčíím  poččtem  naí lezč iteč  pouččenyíčh  a
zpuů sobilyíčh osob v reflexníím odečvu.

10) V  dopravníí  situači,  kde  začčaí tek  nebo  koneč  pračovníího  míísta  od  krčizčovatky  bude  ve
vzdaí lenosti  kratsčíí  nezč  stanovuje  konkreí tníí  modeloveí  sčheíma  podle  TP  čč.  66,  umíístečníí
prčííslusčneího dopravníího značčeníí musíí byí t     na vsčečh več tvííčh prčilehleí  krčizčovatky a poprčíípadeč
doplnečno dodatkovou tabulkou čč. E 7a nebo E 7b „Smečrovaí  sč ipka“ pro urččeníí pračovníího míísta.

O d ů v o d n ě n í :

Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,  jako prčííslusčnyí  orgaín staí tníí  spraívy
(daí le jen „spraívníí orgaín“) dne 22.5.2019 obdrzčel od společčnosti DÍK, dodavatelsko inzčenyírskaí  kančelaí rč
s.r.o.,  ÍČČO  16627008,  naím.  Svobody  879,  790  01  Jeseníík  (daí le  jen  „zčadatel“),  zčaídost  o  stanoveníí
prčečhodneí  uí pravy provozu  z  duů vodu  vyí jezdu  vozidel  stavby  „Tečhničkaí  vybavenost  ŘD  Lipovskyí
kopeč“ a staveb vlastnííčh rodinnyíčh domuů ,  spoččíívajííčíí v osazeníí svisleího dopravníího značčeníí na silniči
ÍÍÍ/45319 v dobeč  od 05/2019 do 12/2021 dle prčedlozčeneího naívrhu (viz. prčííloha).  ZČ adatel k zčaídosti
prčipojil  vyíkresovou  ččaí st:  „situače  doččasneího  dopr.  značčeníí“  s  vyznaččeníím  souhlasu  Poličie  ČČeskeí
republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, dopravníí inspektoraí t Jeseníík dne 17.5.2019 a
situači „doččasneí  dopravníí značčeníí  situače sč irsč ííčh vztahuů “. Navrzčeno je umíístečníí  svisleího dopravníího
značčeníí A 22 „Jineí  nebezpeččíí“ s dodatkovou tabulkou E 13 „Text“ (Pozor vyí jezd vozidel stavby), a to u
silniče ÍÍÍ/45319, v obou smečrečh jíízdy.
Vlastnííkem silniče ÍÍÍ/45319, u ktereí  maí  byí t prčečhodneí  svisleí  dopravníí značčeníí vččetneč  dodatkovyíčh
tabulek  umíístečno  a  jejíízč  provoz  bude  tíímto  značčeníím upraven je  Olomoučkyí  kraj,  hospodarčeníí  se
svečrčenyím majetkem kraje maí  Spraíva silnič  Olomoučkeího kraje,  p.o.  Vyjaídrčeníí  uvedeneího subjektu,
jehozč  praíva budou dotččena, k večči nebylo k zčaídosti prčipojeno.
Ve  smyslu  §  77  zaíkona  o  silniččníím  provozu  podleíhaí  stanoveníí  prčečhodneí  uí pravy  provozu.  Podle
ustanoveníí § 39 odst. 1 spraívníího rčaídu „Spraívníí orgaí n uí ččastnííkovi urččíí prčimečrčenou lhuů tu k provedeníí
uí konu, pokud ji nestanovíí zaíkon a je-li toho zapotrčebíí. Urččeníím lhuů ty nesmíí byí t ohrozčen uí ččel rčíízeníí ani
porusčena  rovnost  uí ččastnííkuů .  Usneseníí  o  urččeníí  lhuů ty  se  oznamuje  pouze  tomu,  komu  je  urččena,
poprčíípadeč  i  tomu,  jehozč  se  jinak  prčíímo  dotyíkaí“;  podle  odst.  2  teíhozč  ustanoveníí  „Lhuů tu  urččenou
spraívníím orgaínem muů zče  na zčaídost uí ččastnííka spraívníí  orgaí n za podmíínek stanovenyíčh v odstavči 1
usneseníím prčimečrčeneč  prodlouzč it“. 
S  ohledem na  uvedeneí  spraívníí  orgaí n  dne  22.5.2019 vydal  usneseníí,  kteryím majetkoveímu  spraívči
dotččeneí  silniče, kteryím je Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk, urččil lhuů tu
k provedeníí uí konu, a to vydaíníí vyjaídrčeníí ve večči. 
Majetkovyí  spraívče vyjaídrčeníí ve večči vydal dne 30.5.2019 pod zn. SSOK-ČE 11676/2019, a to souhlasneí
s podmíínkou, zče značčeníí bude umíístečno pouze prči provaídečníí stavebnííčh pračíí, jinak bude zakryto čči
odstranečno. Spraívníí  orgaín prčedmečtneí  vyjaídrčeníí  obdrzčel dne 7.6.2019, uvedenou podmíínku zahrnul
mezi ostatníí podmíínky stanoveníí prčečhodneí  uí pravy provozu. 
ZČ adatel o stanoveníí  prčečhodneí  uí pravy provozu pozčaídal dne 22.5.2019, a to pro obdobíí  05/2019 –
12/2021. Spraívníí orgaín z pročesnííčh duů voduů  k samotneímu stanoveníí prčikroččil v mečsííči ččerven. Prčitom
prčedmečtnou prčečhodnou uí pravu provozu je nutneí  stanovit opatrčeníím obečneí  povahy, ktereí  uí ččinnosti
nabyívaí  paí tyím dnem po vyvečsčeníí. S ohledem na uvedeneí  byla doba prčečhodneí  uí pravy provozu urččena
pro obdobíí „ode dne nabytíí uí ččinnosti tohoto opatrčeníí obečneí  povahy do prosinče 2021“.
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Ve smyslu §  77 odst.  1 zaíkona o silniččníím provozu uí pravu provozu stanovíí  na  míístníí  komunikači
obečníí  uí rčad  obče s  rozsčíírčenou  puů sobnostíí,  dle  §  77  odst.  2  jmenovaneího  zaíkona  je  prči  stanoveníí
prčečhodneí  uí pravy provozu dotččenyím orgaínem poličie, dle § 77 odst. 3 teíhozč  zaíkona naívrh stanoveníí
prčečhodneí  uí pravy provozu projednaí  prčííslusčnyí  spraívníí orgaín s dotččenyími orgaíny. 
S ohledem na skuteččnost, zče situače s vyjaídrčeníím prčííslusčneího orgaínu poličie byla prčipojena k zčaídosti,
spraívníí  orgaín  naívrh  prčečhodneí  uí pravy  provozu  opeč tovneč  s  dotččenyím  orgaí nem  neprojednaíval  a
souhlasneí  vyjaídrčeníí  vyznaččeneí  na  situači,  zahrnujííčíí  prčedmečtnou  prčečhodnou  uí pravu  provozu,
posoudil jako projednaíníí ve smyslu vyísče uvedenyíčh ustanoveníí zaíkona o silniččníím provozu.
Podle  §  77  odst.  5  zaíkona  o  silniččníím  provozu  jde-li  o  stanoveníí  prčečhodneí  uí pravy  provozu  na
pozemnííčh  komunikačííčh,  nedoruččuje  prčííslusčnyí  spraívníí  uí rčad  naívrh  opatrčeníí  obečneí  povahy  a
nevyzyívaí  dotččeneí  osoby  k  podaívaíníí  prčipomíínek  nebo  naímitek;  opatrčeníí  obečneí  povahy  nabyívaí
uí ččinnosti paí tyím dnem po vyvečsčeníí.
S  ohledem  na  vsče  uvedeneí  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí,  jako
prčííslusčnyí  spraívníí uí rčad ve veččečh stanoveníí prčečhodneí  uí pravy provozu na míístníí komunikači, tedy  v
souladu s  § 173 spraívníího rčaídu, formou verčejneí  vyhlaí sčky podle § 25 spraívníího rčaídu, tedy vyvečsčeníím
opatrčeníí  obečneí  povahy  na  uí rčedníí  desče  Mečstskeího  uí rčadu  Jeseníík,  vččetneč  zpuů sobu  umozčnč ujííčíím
daí lkovyí  prčíístup,  tíímto opatrčeníím stanovuje prčečhodnou uí pravu provozu v prčedmečtneím míísteč ,  dle
prčilozčeneí  situače a vyísče uvedenyíčh podmíínek. 

P o u č e n í :
 

Opatrčeníí obečneí  povahy je vyvečsčeno po dobu 15 dnuů , uí ččinnosti nabyívaí  paí tyím dnem po  vyvečsčeníí. Proti
opatrčeníí obečneí  povahy nelze podat opravnyí  prostrčedek. 
                                                   

„otisk uí rčedníího razíítka“
v.r.
Íng. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Podle § 173 odst. 1 spraívníího rčaídu musíí byí t toto opatrčeníí obečneí  povahy vyvečsčeno po dobu 15 dnuů  na
uí rčedníí desče Mečstskeího uí rčadu Jeseníík a zverčejnečno teízč  zpuů sobem umozčnč ujííčíím daí lkovyí  prčíístup. 

Záznam o zveřejnění opatření obecné povahy:

Vyvečsčeno dne: ……………………….     Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razíítko orgaínu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí verčejneí  vyhlaí sčky - opatrčeníí obečneí  povahy:

Obdrží:
1. DÍK, dodavatelsko inzčenyírskaí  kančelaí rč, spol. s r.o., ÍDDS: hvvpgs8
2. ÍPPEKON Ínvest s.r.o., ÍDDS: ds7ysyx
3. Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk, ÍDDS: ur4k8nn
4. Mečsto Jeseníík, Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Oddeč leníí majetku, Masarykovo naím. 167/1, 790 01 Jeseníík
5. Poličie ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, dopravníí inspektoraí t Jeseníík,
ÍDDS: 6jwhpv6
6. vlastnííči nemovitostíí, jejičhzč  praíva, povinnosti nebo zaí jmy souvisejííčíí s vyíkonem vlastničkeího praíva
mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy prčíímo dotččeni, a ostatníí  osoby, jejičhzč  praíva, povinnosti nebo
zaí jmy mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy dotččeny – verčejnou vyhlaí sčkou vyvečsčenou na uí rčedníí desče
Mečstskeího uí rčadu Jeseníík, a to po dobu 15 dnuů .

Prčííloha:  
situače s vyznaččeníím prčečhodneí  uí pravy provozu a situače sč irsč ííčh vztahuů  (čelkem 2 strany)
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