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MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK 
Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství  

 
 

Č .j.: MJ/02400/2022/MK 
Sp.zn.: MJ/51354/2021/12/ODSH/MK                                              
Vyr izuje/telefon: Macenauerova /584498420 
V Jesení ku dne 12.01.2022 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘ ENÍ  OBEČNE  POVAHY 

 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 
 

Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství , jako pr í slus ny  orga n sta tní  spra vy podle 
§ 124 odst. 6 za kona c . 361/2000 Sb., o provozu na pozemní ch komunikací ch a o zme na ch ne ktery ch 
za konu  (za kon o silnic ní m provozu), ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o silnic ní m 
provozu“), podle § 77 odst. 1 pí sm. c) za kona o silnic ní m provozu a v souladu s § 173 za kona c . 500/2004 
Sb., spra vní  r a d, ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „spra vní  r a d“), na za klade  z a dosti ve ve ci mí stní  
komunikace 1c, most 1c – M1, obec Hradec-Nova  Ves,  kterou dne 24.09.2021 podal z adatel: PONVÍA 
ČONSTŘUČT s.r.o., ÍČ O 04381823, Krapkova 1159/3, Nova  Ulice, 779 00 Olomouc (da le jen „z adatel“), 
po pr edchozí m pí semne m vyja dr ení  Policie Č eske  republiky, Krajske  r editelství  policie Olomoucke ho 
kraje, u zemní  odbor Jesení k, dopravní  inspektora t, vydane m dne 15.11.2021 pod c .j. KŘPM-133253-
4/Č J-2021-141106, s pr ihle dnutí m k projedna ní  na dotc ene m mí ste  dne 22.12.2021 a vy sledku 
protokolu o provedení  1. hlavní  prohlí dky mostu,  
 

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

 
Mí sto mí stní  u pravy provozu: 
mí stní  komunikace 1c, most 1c – M1, obec Hradec-Nova  Ves 

 
Doba mí stní  u pravy provozu: 
trvale 

 
Jedna  se o: 

 znac ku upravují cí  pr ednost P 6 Stu j, dej pr ednost v jí zde !   
 znac ku upravují cí  pr ednost P 8 Pr ednost pr ed protijedoucí mi vozidly a za kazovou znac ku B 15 

Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  s í r ka pr esahuje vyznac enou mez (uvedena mez „3,0 m“) 
 za kazovou znac ku B 16 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  vy s ka pr esahuje vyznac enou mez (uvedena 

mez „4,0 m“) a dodatkove  tabulky E 13 Text nebo symbol (uveden text „1c - M1“) 
 informativní  znac ku ÍZ 8a Zo na s dopravní m omezení m, zahrnují cí  vyobrazení  za kazove  znac ky 

B 20a Nejvys s í  dovolena  rychlost (uvedena rychlost „30“) a za kazove  znac ky B 4 Za kaz vjezdu 
na kladní ch automobilu , uveden je take  text „Dopravní  obsluze vjezd povolen“ 

 informativní  znac ku ÍZ 8b Konec zo ny s dopravní m omezení m, zahrnují cí  vyobrazení  za kazove  
znac ky B 20a Nejvys s í  dovolena  rychlost (uvedena rychlost „30“) a za kazove  znac ky B 12 Za kaz 
vjezdu vyznac eny ch vozidel, uveden je take  text „Dopravní  obsluze vjezd povolen“ 

dle pr iloz ene  situace 
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Zpu sob provedení : 
u prava provozu bude provedena dle pr iloz ene  situace 
 
Termí n provedení : 
navrz ena u prava provozu bude provedena po nabytí  u c innosti opatr ení  obecne  povahy, a to v za vislosti 
na vhodny ch klimaticky ch podmí nka ch, nejpozde ji pr ed povolení m uz í va ní  zmí ne ne  stavby.   

 
Odpove dna  osoba: 
z adatel 
 
 
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: 

1. Provedení , osazení  a rozme ry dopravní ch znac ek musí  by t v souladu s: 
a) vyhla s kou c . 294/2015 Sb., kterou se prova de jí  pravidla provozu na pozemní ch 

komunikací ch 
b) TP 65 „Za sady pro dopravní  znac ení  na pozemní ch komunikací ch“ 
c) TP 70 „Za sady pro prova de ní  a zkous ení  vodorovne ho dopravní ho znac ení  na pozemní ch 

komunikací ch“ 
d) TP 133 „Za sady pro vodorovne  dopravní  znac ení  na pozemní ch komunikací ch“ 
e) Č SN EN 12899-1 „Sta le  svisle  dopravní  znac ení  - Č a st 1: Sta le  dopravní  znac ky“ 
f) Č SN EN 1436+A1 „Vodorovne  dopravní  znac ení  – Poz adavky na dopravní  znac ení “ 
g) VL 6.1 „Svisle  dopravní  znac ky“ 
h) VL 6.2 „Vodorovne  dopravní  znac ky“ 
i) VL 6.3 „Dopravní  zar í zení “ 

2. Dopravní  znac ení  realizuje firma, ktera  ma  platne  opra vne ní  pro prova de ní  te chto prací  a 
proka z e zpu sobilost pro zajis te ní  jakosti pr i prova de ní , osazova ní  a umisťova ní  dopravní ho 
znac ení . 

3. Vy robu, odborne  provedení  a osazení  stanove  u pravy provozu zajistí  z adatel. 
4. U drz bu provedene  u pravy provozu bude na sve  na klady zajis ťovat vlastní k/spra vce dotc ene  

pozemní  komunikace. 
 
 
Odůvodnění: 
Z adatel dne 24.09.2021 podal z a dost o stanovení  u pravy provozu na pozemní ch komunikací ch 
dotc eny ch stavbou „most 1c – M1, obec Hradec-Nova  Ves“, její z  stavební kem i vlastní kem je Obec 
Hradec–Nova  Ves, ÍČ O 00636011, 790 84 Hradec-Nova  Ves 12. K z a dosti byla pr ipojena situace s 
na vrhem u pravy provozu, kterou z adatel dne 29.09.2021 upr esnil. Z podane  z a dosti vyplynul poz adavek 
na stanovení  u pravy provozu v rozsahu osazení  znac ky upravují cí  pr ednost P 6 Stu j, dej pr ednost 
v jí zde !, P 8 Pr ednost pr ed protijedoucí mi vozidly a za kazove  znac ky B 15 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  
s í r ka pr esahuje vyznac enou mez (uvedena mez „3,0 m“), B 16 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  vy s ka 
pr esahuje vyznac enou mez (uvedena mez „4,0 m“) a B 13 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  okamz ita  
hmotnost pr esahuje vyznac enou mez (uvedena mez „12 t“), vc etne  dodatkove  tabulky E 5 Nejve ts í  
povolena  hmotnost (uveden u daj „Jedine  vozidlo 16 t“) a E 13 Text nebo symbol (uveden text „1c - M1“). 
Da le bylo souc a stí  na vrhu osazení  informativní  znac ky ÍZ 8a Zo na s dopravní m omezení m, zahrnují cí  
vyobrazení  za kazove  znac ky B 20a Nejvys s í  dovolena  rychlost (uvedena rychlost „30“) a za kazove  
znac ky B 4 Za kaz vjezdu na kladní ch automobilu , uveden je take  text „Dopravní  obsluze vjezd povolen“ a 
osazení  informativní  znac ky ÍZ 8b Konec zo ny s dopravní m omezení m, zahrnují cí  vyobrazení  za kazove  
znac ky B 20a Nejvys s í  dovolena  rychlost (uvedena rychlost „30“) a za kazove  znac ky B 12 Za kaz vjezdu 
vyznac eny ch vozidel, uveden je take  text „Dopravní  obsluze vjezd povolen“.  
Podle § 77 odst. 1 pí sm. c) za kona o silnic ní m provozu u pravu provozu mí stní  a pr echodnou u pravu 
provozu na pozemní ch komunikací ch a uz ití  zar í zení  pro provozní  informace stanoví  na silnici ÍÍ. a ÍÍÍ. 
tr í dy, mí stní  komunikaci a na ver ejne  pr í stupne  u c elove  komunikaci obecní  u r ad obce s rozs í r enou 
pu sobností . Dle § 77 odst. 2 pí sm. b) jmenovane ho za kona dotc eny mi orga ny pr i stanovení  mí stní  a 
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pr echodne  u pravy provozu na pozemní ch komunikací ch a uz ití  zar í zení  pro provozní  informace jsou 
policie, jde-li o silnice, mí stní  komunikace a ver ejne  pr í stupne  u c elove  komunikace. 
S ohledem na uvedene  Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství  (da le jen 
„me stsky  u r ad“), jako pr í slus ny  obecní  u r ad obce s rozs í r enou pu sobností , pí semností  ze dne 29.09.2021 
poz a dal o stanovisko k na vrhu pr í slus ny  dotc eny  orga n, Policii Č eske  republiky, Krajske  r editelství  
policie Olomoucke ho kraje, u zemní  odbor Jesení k, dopravní  inspektora t. 
Dne 05.11.2021 me stsky  u r ad obdrz el nesouhlasne  stanovisko dotc ene ho orga nu, vydane ho ve ve ci dne 
04.11.2021 pod c .j. KŘPM-133253-1/Č J-2021-141106. Souc a stí  stanoviska byly poz adavky 
k nezbytne mu upravení  a doplne ní  na vrhu. Vzhledem k te to skutec nosti me stsky  u r ad pí semností  ze dne 
08.1.1.2021 vyzval z adatele k doplne ní  z a dosti ve lhu te  do 31.12.2021. Souc asne  r í zení  o stanovení  
u pravy provozu usnesení m z te hoz  dne pr erus il. 
Dne 15.11.2021 bylo poz adovane  doplne ní  poskytnuto Obcí  Hradec-Nova  Ves, vc etne  souhlasne ho 
stanoviska, ktere  vydal dotc eny  orga n dne 15.11.2021 pod c .j. KŘPM-133253-4/Č J-2021-141106, a jí m 
ove r ene  upravene  situace na vrhu.   
S ohledem na uvedene , pr edloz ení  na vrhu mí stní  u pravy provozu a projedna ní m tohoto na vrhu s 
dotc eny m orga nem, Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor dopravy a silnic ní ho hospoda r ství , jakoz to pr í slus ny  
orga n sta tní  spra vy ve ve cech stanovení  pr edme tne  mí stní  u pravy provozu, pí semností  ze dne 
16.11.2021 ozna mil zaha jení  r í zení  podle c a sti s este  spra vní ho r a du, ktery m se vyda va  za vazne  opatr ení  
obecne  povahy a ozna mení  o na vrhu opatr ení  obecne  povahy se za me rem na stanovení  mí stní  u pravy 
provozu spoc í vají cí  v provedení  pr edme tne ho dopravní ho znac ení .  V souladu s  § 172 spra vní ho r a du, 
formou ver ejne  vyhla s ky podle § 25 spra vní ho r a du, tedy vyve sil na vrh opatr ení  obecne  povahy na 
u r ední  desce Me stske ho u r adu Jesení k a Obecní ho u r adu Hradec-Nova  Ves, vc etne  zpu sobu umoz n ují cí m 
da lkovy  pr í stup, a to po spra vní m r a dem pr edepsanou dobu 15 dnu . Dotc ene  osoby byly v na vrhu 
opatr ení  obecne  povahy, dle § 172 odst. 1 spra vní ho r a du vyzva ny, aby poda valy sve  pr ipomí nky a 
na mitky s tí m, z e dle § 172 odst. 5 spra vní ho r a du vlastní ci nemovitostí , jejichz  pra va, povinnosti nebo 
za jmy souvisejí cí  s vy konem vlastnicke ho pra va mohou by t opatr ení m obecne  povahy pr í mo dotc eny, 
nebo i jine  osoby, jejichz  opra vne ne  za jmy mohou by t opatr ení m obecne  povahy pr í mo dotc eny, mohli 
podat proti na vrhu opatr ení  obecne  povahy pí semne  odu vodne ne  na mitky ke spra vní mu orga nu ve lhu te  
30 dnu  ode dne jeho zver ejne ní . 
K na vrhu opatr ení  obecne  povahy (stanovení  mí stní  u pravy provozu) byly poda ny na mitky vlastní kem 
navazují cí ch nemovitostí , spolec ností  Autodoprava Br etislav La tal s.r.o., ÍČ O 28597834. Jmenovany m 
bylo namí ta no osazení  za kazove  znac ky B 13 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  okamz ita  hmotnost pr esahuje 
vyznac enou mez (uvedena mez „12 t“), vc etne  dodatkove  tabulky E 5 Nejve ts í  povolena  hmotnost 
(uveden u daj „Jedine  vozidlo 16 t“), tedy znac ení  omezují cí m zatí z itelnost pr edme tne ho mostu. 
K podany m na mitka m byl pr ipojen souvisejí cí  vy poc et zatí z itelnosti, ktery  svy m podpisem a otiskem 
razí tka oznac ila opra vne na  autorizovana  osoba, Íng. Jaromí r Řus ar, Č KAÍT 1000264. Jine  na mitky c i 
pr ipomí nky nebyly v za konne  lhu te  uplatne ny. Me stsky  u r ad v souvislosti provedl na stavbe  mostu ev.c . 
1c – M1 v obci Hradec-Nova  Ves jedna ní , za pr í tomnosti vlastní ka dotc ene  mí stní  komunikace i mostu, a 
take  pr í tomnosti Policie Č eske  republiky. Souc a stí  projedna ní  byla mj. souvisejí cí  u prava provozu a 
podane  na mitky. Vy sledkem bylo krome  jine ho vyslovení  souhlasu vlastní ka i jmenovane ho dotc ene ho 
orga nu s provedení m u pravy provozu ve smyslu vy s e zmí ne ne ho vy poc tu zatí z itelnosti, tedy bez osazení  
znac ek B 13 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  okamz ita  hmotnost pr esahuje vyznac enou mez a dodatkove  
tabulky E 5 Nejve ts í  povolena  hmotnost. Vlastní k na sledne  poskytl protokol o provedení  1. hlavní  
prohlí dky mostu ev.c . 1c-M1 pr es r eku Be lou, obec Hradec-Nova  Ves, kterou na za klade  vy s e uvedene ho 
vy poc tu zatí z itelnosti vypracoval Íng. Ales  Semotam, c .registrace 195/2017.  
S ohledem na vs e vy s e uvedene  tedy me stsky  u r ad, v souladu s § 173 spra vní ho r a du, tí mto opatr ení m 
obecne  povahy, stanovil mí stní  u pravu provozu v pr edme tne m mí ste , z uvedene ho du vodu, a to 
v rozsahu osazení  znac ky upravují cí  pr ednost P 6 Stu j, dej pr ednost v jí zde !, P 8 Pr ednost pr ed 
protijedoucí mi vozidly, da le za kazove  znac ky B 15 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  s í r ka pr esahuje 
vyznac enou mez (uvedena mez „3,0 m“), B 16 Za kaz vjezdu vozidel, jejichz  vy s ka pr esahuje vyznac enou 
mez (uvedena mez „4,0 m“) a dodatkove  tabulky E 13 Text nebo symbol (uveden text „1c - M1“), a take  
informativní  znac ky ÍZ 8a Zo na s dopravní m omezení m, zahrnují cí  vyobrazení  za kazove  znac ky B 20a 
Nejvys s í  dovolena  rychlost (uvedena rychlost „30“) a za kazove  znac ky B 4 Za kaz vjezdu na kladní ch 
automobilu , uveden je take  text „Dopravní  obsluze vjezd povolen“ a ÍZ 8b Konec zo ny s dopravní m 
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omezení m, zahrnují cí  vyobrazení  za kazove  znac ky B 20a Nejvys s í  dovolena  rychlost (uvedena rychlost 
„30“) a za kazove  znac ky B 12 Za kaz vjezdu vyznac eny ch vozidel, uveden je take  text „Dopravní  obsluze 
vjezd povolen“, vs e dle pr iloz ene  situace, ve smyslu podmí nek vy s e uvedeny ch. 
 
 
Poučení: 
V souladu s § 173 odst. 2 spra vní ho r a du nelze proti tomuto opatr ení  obecne  povahy podat opravny  
prostr edek. 
Opatr ení  obecne  povahy je vyve s eno po dobu 15 dnu  a naby va  u c innosti patna cty m dnem po dni 
vyve s ení  te to ver ejne  vyhla s ky. 
                                                    
 
 

 
 

„otisk u r ední ho razí tka“ 
 

v.r. 
Íng. Kater ina Ívanova  
vedoucí  Odboru dopravy a silnic ní ho hospoda r ství  
 
 
 
 
Podle § 173 odst. 1 spra vní ho r a du musí  by t toto opatr ení  obecne  povahy vyve s eno po dobu 15 dnu  na 
u r ední  desce Me stske ho u r adu Jesení k a Obecní ho u r adu Hradec-Nova  Ves, a  take  zver ejne no  zpu sobem 
umoz n ují cí m da lkovy  pr í stup. 
 
 
Záznam o zveřejnění opatření obecné povahy: 
 
Vyve s eno dne: ……………………….        Sejmuto dne: ………………………… 
 
Podpis a razí tko orga nu, ktery  potvrzuje vyve s ení  a sejmutí  ver ejne  vyhla s ky - opatr ení  obecne  povahy: 
 
 
 
 
 
 
Pr í loha:   
situace s na vrhem u pravy provozu (1 strana) 
 
Obdrží: 
1. PONVÍA ČONSTŘUČT s.r.o., v zastoupení : NVB LÍNE s.r.o.,  ÍDDS: 5zjqtmk 
2. Obec Hradec-Nova  Ves, ÍDDS: a5xbky5 
3. Policie Č eske  republiky, Krajske  r editelství  policie Olomoucke ho kraje, u zemní  odbor Jesení k, 
dopravní  inspektora t, ÍDDS: 6jwhpv6 
4. vlastní ci nemovitostí , jejichz  pra va, povinnosti nebo za jmy souvisejí cí  s vy konem vlastnicke ho pra va 
mohou by t opatr ení m obecne  povahy pr í mo dotc eni a ostatní  osoby, jejichz  pra va, povinnosti nebo za jmy 
mohou by t opatr ení m obecne  povahy dotc eny – ver ejnou vyhla s kou vyve s enou na u r ední  desce 
Me stske ho u r adu Jesení k a Obecní ho u r adu Hradec-Nova  Ves, vc etne  zpu sobu umoz n ují cí m da lkovy  
pr í stup, a to po dobu 15 dnu . 
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