
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/40237/2019/MK
Sp.zn.: MJ/28299/2019/05/ODSH/MK                                                                    
Vyrčizuje/telefon: Mačenauerovaí/584498495
V Jesenííku dne 5.8.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ  POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,  Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí,  jako prčííslusčnyí  orgaín staí tníí  spraívy
podle § 124 odst.  6 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“), podle § 77 odst. 1 píísm. č) zaíkona o silniččníím provozu a v souladu s § 173 zaíkona
čč. 500/2004 Sb., spraívníí rčaí d, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů  (daí le jen „spraívníí rčaí d“), na zaíkladeč  zčaí dosti,
kterou dne 31.5.2019 podal zčadatel KAŘETA s.r.o., ÍČČO 62360213, Krnovskaí  1877/51, 792 01 Bruntaí l,
v zastoupeníí: SEKNE spol. s r.o., ÍČČO 62363701, Hamerskaí  12, 772 00 Olomouč (daí le jen „zčadatel“), po
prčedčhozíím  píísemneím  vyjaídrčeníí  Poličie  ČČeskeí  republiky,  Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího
kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t, vydaneím dne 30.5.2019 pod čč.j. KŘPM-64170-1/ČČJ-
2019-1400DP,

s t a n o v í

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Míísto míístníí uí pravy provozu: 
silniče ÍÍ/369 a míístníí komunikače v uí seku dotččeneím realizačíí stavby „Í/60 Lipovaí -laí zneč“, viz. prčííloha

Doba míístníí uí pravy provozu: 
trvale

Duů vod míístníí uí pravy provozu: 
realizače stavby „Í/60 Lipovaí -laí zneč“, jejíízč  stavebnííkem je ŘČ editelstvíí silnič a daí lnič ČČŘ

Zpuů sob provedeníí:
vodorovneí  dopravníí  značčeníí  bude  provedeno  a  svisleí  dopravníího  značčeníí  bude  osazeno,  vččetneč
odstranečníí značčeníí staívajííčíího, v souvislosti s provedeníím vyísče jmenovaneí  stavby, a to  dle prčilozčeneí
situače

Termíín provedeníí: 
vodorovneí  dopravníí  značčeníí  bude  provedeno  a  svisleí  dopravníího  značčeníí  bude  osazeno,  vččetneč
odstranečníí  značčeníí  staívajííčíího,  po  nabytíí  uí ččinnosti  opatrčeníí  obečneí  povahy,  a  to  v  zaívislosti  na
vhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaí čh, nejpozdeč ji do doby provedeníí kolaudače vyísče jmenovaneí  stavby 

Odpovečdnaí  osoba: 
KAŘETA s.r.o., ÍČČO 62360213, Krnovskaí  1877/51, 792 01 Bruntaí l, pan Martin Hadrava, za provedeníí
vodorovneího značčeníí a osazeníí svisleího značčeníí, vččetneč  odstranečníí značčeníí staívajííčíího, dle prčilozčeneí
situače;  vlastnííči,  poprč.  spraívči  dotččenyíčh  pozemnííčh  komunikačíí  naí sledneč  za  uí drzčbu  a  obnovu
stanoveneí  uí pravy provozu
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1) Provedeníí, osazeníí a rozmečry dopravnííčh značček musíí byí t v souladu s:

- vyhlaí sčkou čč. 294/2015 Sb., kterou se provaídeč jíí pravidla provozu na pozemnííčh komunikačííčh
- TP 65 „Zaí sady pro dopravníí značčeníí na pozemnííčh komunikačííčh“
-  TP 70 „Zaí sady pro provaídečníí  a  zkousčeníí  vodorovneího dopravníího značčeníí  na pozemnííčh
komunikačííčh“
- TP 133 „Zaí sady pro vodorovneí  dopravníí značčeníí na pozemnííčh komunikačííčh“
- ČČSN EN 12899-1 „Staí leí  svisleí  dopravníí značčeníí - ČČaí st 1: Staí leí  dopravníí značčky“
- ČČSN EN 1436+A1 „Vodorovneí  dopravníí značčeníí – Pozčadavky na dopravníí značčeníí“
- VL 6.1 „Svisleí  dopravníí značčky“
- VL 6.2 „Vodorovneí  dopravníí značčky“
- VL 6.3 „Dopravníí zarčíízeníí“

2) Dopravníí  značčeníí  realizuje  firma,  kteraí  maí  platnaí  opraívnečníí  pro  provaídečníí  teččhto  pračíí  a
prokaí zče  zpuů sobilost pro zajisčtečníí  jakosti  prči  provaídečníí,  osazovaíníí  a  umisťovaíníí  dopravníího
značčeníí.

3) Vyírobu, odborneí  provedeníí a osazeníí stanoveí  uí pravy provozu zajistíí zčadatel (PENGAN a.s., ÍČČO
24666602), kteryí  po realizači míístníí  uí pravy provozu vyzve zaí stupče Poličie ČČeskeí  republiky
(Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t) k
provedeníí kontroly. 

4) ÚÍ drzčbu provedeneí  uí pravy provozu bude na sveí  naíklady zajisčťovat vlastníík/spraívče dotččeneí
pozemníí komunikače.

O d ů v o d n ě n í :

ZČ adatel, KAŘETA s.r.o., ÍČČO 62360213, Krnovskaí  1877/51, 792 01 Bruntaí l, v zastoupeníí: SEKNE spol. s
r.o.,  ÍČČO 62363701, Hamerskaí  12,  772 00 Olomouč, dne 31.5.2019 podal zčaídost o stanoveníí  míístníí
uí pravy provozu v souvislosti  s realizačíí  stavby  „Í/60 Lipovaí -laí zneč“, jejíízč  stavebnííkem je ŘČ editelstvíí
silnič a daí lnič ČČŘ. 
Prčedmečtem zčaídosti je tedy provedeníí vodorovneího dopravníího značčeníí a osazeníí svisleího dopravníího
značčeníí, vččetneč  odstranečníí značčeníí staívajííčíího dle prčedlozčeneího naívrhu (viz. prčííloha) na silniči ÍÍ/369,
jejíízč  vlastnííkem  je  Olomoučkyí  kraj,  hospodarčeníí  se  svečrčenyím  majetkem  kraje  maí  Spraíva  silnič
Olomoučkeího  kraje,  p.o.,  a  míístníí  komunikači  ve  vlastničtvíí  Obče Lipovaí -laí zneč ,  v  uí seku  dotččeneím
realizačíí  jmenovaneí  stavby.  Kromeč  jineího  je  v  zčaídosti  uvedena  doba  provedeníí  navrzčeneí  uí pravy
provozu, a to ččerveneč 2019, a zodpovečdnaí  osoba pan Martin Hadrava, KAŘETA s.r.o.
Podle § 77 odst. 1 píísm. č) zaíkona o silniččníím provozu uí pravu provozu míístníí a prčečhodnou uí pravu
provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uzč itíí zarčíízeníí pro provozníí informače stanovíí na silniči ÍÍ. a ÍÍÍ.
trčíídy,  míístníí  komunikači a na verčejneč  prčíístupneí  uí ččeloveí  komunikači obečníí  uí rčad obče s rozsčíírčenou
puů sobnostíí. Dle § 77 odst. 2 píísm. b) jmenovaneího zaíkona dotččenyími orgaíny prči stanoveníí míístníí  a
prčečhodneí  uí pravy provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uzč itíí zarčíízeníí pro provozníí informače jsou
poličie, jde-li o silniče, míístníí komunikače a verčejneč  prčíístupneí  uí ččeloveí  komunikače. 
Navrzčenaí  uí prava provozu byla Poličiíí ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje,
uí zemníí  odbor  Jeseníík,  dopravníí  inspektoraí t  odsouhlasena píísemnostíí čč.j.  KŘPM-64170-1/ČČ J-2019-
1400DP  ze  30.5.2019.  Mečstskeímu  uí rčadu  Jeseníík,  Odbor  dopravy  a  silniččníího  hospodaí rčstvíí,  jako
prčííslusčneímu obečníímu uí rčadu obče s rozsčíírčenou puů sobnostíí byla doruččena mj. společčneč  s zčaídostíí.
Vzhledem k uvedeneímu spraívníí  orgaí n naívrh míístníí  uí pravy provozu daí le opeč tovneč  neprojednaíval a
poskytnuteí  vyjaídrčeníí,  kteryím  jmenovanyí  dotččenyí  orgaín  odsouhlasil  navrzčenou  uí pravu  provozu,
posoudil jako projednaíníí ve smyslu vyísče uvedenyíčh ustanoveníí zaíkona o silniččníím provozu.
S ohledem na vsče vyísče uvedeneí  Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, jako
prčííslusčnyí  spraívníí  uí rčad  ve  veččečh  stanoveníí  prčedmečtneí  míístníí  uí pravy  provozu,  píísemnostíí  ze  dne
14.6.2019 oznaímil zahaí jeníí rčíízeníí podle ččaí sti sčesteí  spraívníího rčaídu, kteryím se vydaívaí  zaívazneí  opatrčeníí
obečneí  povahy a oznaímeníí o naívrhu opatrčeníí obečneí  povahy se zaímečrem na stanoveníí míístníí uí pravy
provozu spoččíívajííčíí v provedeníí prčedmečtneího dopravníího značčeníí.  V souladu s  § 172 spraívníího rčaídu,
formou verčejneí  vyhlaí sčky podle § 25 spraívníího rčaídu, tedy vyvečsil naívrh opatrčeníí  obečneí  povahy na
uí rčedníí desče Mečstskeího uí rčadu Jeseníík a  Obečníího uí rčadu Lipovaí -laí zneč , vččetneč  zpuů sobu umozčnč ujííčíím
daí lkovyí  prčíístup, a to po spraívníím rčaídem prčedepsanou dobu 15-ti dnuů . Dotččeneí  osoby byly v naívrhu
opatrčeníí  obečneí  povahy, dle § 172 odst.  1 spraívníího rčaídu vyzvaíny,  aby podaívaly sveí  prčipomíínky a
naímitky s tíím, zče dle § 172 odst. 5 spraívníího rčaídu vlastnííči nemovitostíí, jejičhzč  praíva, povinnosti nebo
zaí jmy souvisejííčíí s vyíkonem vlastničkeího praíva mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy prčíímo dotččeny,
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nebo i jineí  osoby, jejičhzč  opraívnečneí  zaí jmy mohou byí t opatrčeníím obečneí  povahy prčíímo dotččeny, mohli
podat  proti  naívrhu opatrčeníí  obečneí  povahy píísemneí  oduů vodnečneí  naímitky ke krajskeímu uí rčadu ve
lhuů teč  30 dnuů  ode dne jeho zverčejnečníí.
K naívrhu opatrčeníí obečneí  povahy (stanoveníí míístníí uí pravy provozu) nebyly v zaíkonneí  lhuů teč  30-ti dnuů
od data zverčejnečníí na uí rčedníí desče uplatnečny zčaídneí  prčipomíínky nebo naímitky. Mečstskyí  uí rčad Jeseníík,
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí  proto, v souladu s § 173 spraívníího rčaídu, tíímto opatrčeníím
obečneí  povahy, stanovil míístníí uí pravu provozu na silniči ÍÍ/369 a míístníí komunikači v uí seku dotččeneím
realizačíí  stavby „Í/60 Lipovaí -laí zneč“,  z duů vodu jejíí  realizače,  a to v rozsahu dle prčilozčeneí  situače, ve
smyslu podmíínek vyísče uvedenyíčh. 

P o u č e n í :
 

V souladu s § 173 odst. 2 spraívníího rčaídu nelze proti tomuto opatrčeníí obečneí  povahy podat opravnyí
prostrčedek. Opatrčeníí obečneí  povahy je vyvečsčeno po dobu 15 dnuů  a nabyívaí  uí ččinnosti patnaíčtyím dnem
po dni vyvečsčeníí teí to verčejneí  vyhlaí sčky.
                                                   

„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 Obečníího uí rčadu Lipovaí -laí zneč ,  a  takeí  zverčejnečno  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. KAŘETA s.r.o., v zastoupeníí: SEKNE spol. s r.o., ÍDDS: nppsei2
2. Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk, ÍDDS: ur4k8nn
3. Obeč Lipovaí -laí zneč , ÍDDS: hčsbmtx
4. ŘČ editelstvíí silnič a daí lnič ČČŘ, ÍDDS: zjq4rhz
5.  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 Obečníího uí rčadu Lipovaí -laí zneč ,  a  takeí  zverčejnečno  zpuů sobem umozčnč ujííčíím
daí lkovyí  prčíístup, a to po dobu 15 dnuů
6. KAŘETA s.r.o., Martin Hadrava, ÍDDS: 83y5črč
7.  Poličie  ČČeskeí  republiky,  Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie  Olomoučkeího  kraje,  odbor  sluzčby  dopravníí
poličie, ÍDDS: 6jwhpv6
8. Krajskyí  uí rčad Olomoučkeího kraje, Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, ÍDDS: qiabfmf

Prčííloha:  
situače s naívrhem uí pravy provozu, označčena orgaínem poličie (1 strana)
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