
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/23791/2021/Lib
Sp.zn.: MJ/13116/2021/ODSH/Lib                                                                   
Vyrčizuje/telefon: Liberda/584498495
V Jesenííku dne 04. 05. 2021

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 zmečnaíčh
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 08. 03. 2021 podal zčadatel  Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p. o. v zast. Dopravníí značčeníí
Svoboda,  Olomouč,  s.  r.  o.  ÍČČO:27848116  (daí le  jen „zčadatel“),  po prčedčhozíím píísemneím vyjaídrčeníí
Poličie ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí
inspektoraí t, čč.j. KŘPM-30887-1/ČČJ-2021-141106 ze dne 14 04. 2021

s t a n o v í

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Míísto míístníí uí pravy provozu: 
1. silniče čč. ÍÍÍ/4536 v k. uí . Uhelnaí ; silniče čč. ÍÍ/457 a silniče čč. ÍÍÍ/4535 v k,uí . Uhelnaí
2. silniče čč. ÍÍÍ/4536 v k. uí . Uhelnaí ; silniče čč. ÍÍ/457 a silniče čč. ÍÍÍ/4535 v k,uí . Uhelnaí
3. silniče čč. ÍÍÍ/4535 v k. uí . Uhelnaí -Noveí  Vileímoviče; 
4. silniče čč. ÍÍÍ/3693 v k. uí . Petrčííkov
5. silniče čč. ÍÍ/457 v k. uí . Mikuloviče
6. silniče čč. ÍÍ/457 v k. uí . Bernartiče
7. silniče čč. ÍÍÍ/4563 v k. uí . Staraí  ČČervenaí  Voda

Doba míístníí uí pravy provozu: 
trvale

Duů vod míístníí uí pravy provozu: 
Jednaí  se o uí pravu trvaleího dopravníího značčeníí  na vybranyíčh mostnííčh objektečh dle  sčhvaí leneího
naívrhu svisleího dopravníího značčeníí (daí le jen „SDZ“). SDZ bude osazeno na vyísče uvedenyíčh silničííčh
dle prčííloh, ktereí  jsou souččaíatíí tohoto stanoveníí.
Termíín provedeníí: 
svisleí  dopravníí značčeníí bude osazeno po nabytíí uí ččinnosti opatrčeníí obečneí  povahy, a to v zaívislosti na
vhodnyíčh klimatičkyíčh podmíínkaíčh, nejpozdeč ji do 60 dnuů  po nabytíí uí ččinnosti tohoto opatrčeníí 
Odpovečdnaí  osoba: 
ZČ adatel -  Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p. o. v zast. Dopravníí značčeníí  Svoboda, Olomouč, s. r. o.
ÍČČO:27848116 
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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“
- ČČSN EN 12899-1 „Staí leí  svisleí  dopravníí značčeníí - ČČaí st 1: Staí leí  dopravníí značčky“
- VL 6.1 „Svisleí  dopravníí značčky“

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) Výrobu, odborné provedení a osazení stanové úpravy provozu zajistí žadatel Spraíva silnič
Olomoučkeího kraje,  p.  o.  v zast.  Dopravníí  značčeníí  Svoboda,  Olomouč, s.  r.  o.  ÍČČO:27848116
prostřednictvím odborné firmy. 

4) UÍ 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  Spraíva  silnič  Olomoučkeího kraje,  p.  o.  v  zast.  Dopravníí  značčeníí  Svoboda,  Olomouč,  s.  r.  o.
ÍČČO:27848116 podal  dne 08. 03. 2021 u zdejsč íího MečUÍ  Jeseníík, ODSH zčaídost o stanoveníí míístníí uí pravy
provozu na silniččnííčh mostečh:

• silniče čč. ÍÍÍ/4536 most ev. čč. 4536-1
• silniče čč. ÍÍÍ/4535 most ev. čč. 4535-6
• silniče čč. ÍÍÍ/4535 most ev. čč. 4535-5
• silniče čč. ÍÍÍ/3693 most ev. čč. 3693-5
• silniče čč. ÍÍ/457 most ev. čč. 457-031
• silniče čč. ÍÍ/457 most ev. čč. 457-011
• silniče čč. ÍÍÍ/4563 most ev. čč. 4563-4

dle prčedlozčeneího naívrhu - viz prčíílohy 

Prčedmečtem zčaídosti je  stanoveníí SDZ dle prčedlozčeneího naívrhu na vyísče uvedenyíčh silniččnííčh objektečh,
vččetneč  informativnííčh  značček  smečrovyíčh  čč.  ÍS  9č  (Naívečst  prčed  krčizčovatkou  s  omezeníím)  –  jejíízč
vlastnííkem je  OK a spraívče SSOK, p. o. K zčaídosti nebylo prčipojeno  stanovisko Poličie ČČeskeí  republiky ,
Krajskeí  rčeditelstvíí  poličie Olomoučkeího kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t (daí le jen
„orgaín poličie“).
Souhlasneí  stanovisko  orgaínu  poličie  (viz  čč.j.:KŘPM-30887-1/ČČ J-2021-141106),  jako  prčííslusčneímu
obečníímu uí rčadu obče s rozsčíírčenou puů sobnostíí, doruččeno 14. 04.  2021.

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 15.
03. 2021 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,   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, 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 k Mečstskeímu uí rčadu Jeseníík (ODSH) 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
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obečneí  povahy, stanovil míístníí uí pravu provozu na vybranyíčh silniččnííčh mostečh silnič ÍÍ. a ÍÍÍ. trčííd v
okrese Jeseníík.

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 patnaí čtyím dnem
po dni vyvečsčeníí teí to verčejneí  vyhlaí sčky.
                                                   

„otisk uí rčedníího razíítka“

v.  r.
Íng. Josef Liberda
referent 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  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. Mečsto  Jeseníík, Masarykovo naímečstíí 167/1, 790 01 ÍČČ :00302724 – uí rčedníí deska
2.  Spraíva  silnič  Olomoučkeího  kraje,  p.  o.  v  zast.  Dopravníí  značčeníí  Svoboda,  Olomouč,  s.  r.  o.
ÍČČO:27848116
3. Poličie ČČeskeí  republiky, Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, dopravníí inspektoraí t Jeseníík,
ÍDDS: 6jwhpv6
4. 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, vččetneč  zpuů sobu umozčnč ujííčíím daí lkovyí  prčíístup, a to po dobu 15 dnuů .

Prčíílohy: 
Situače  s  naívrhem  uí pravy  provozu   na  vybranyíčh  silniččnííčh  objektečh  v  okrese  Jeseníík,  vččetneč
informativnííčh značček smečrovyíčh čč. ÍS 9č (Naívečst prčed krčizčovatkou s omezeníím)
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