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MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 
 

Č.j.: MJ/33348/2022/MK 
Sp.zn.: MJ/19519/2022/06/ODSH/MK                                                                
Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498420 
V Jeseníku dne 21.06.2022 
 
Město Jeseník, IČO 00302724, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení investic, 
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 

 
 

USNESENÍ 
Výroková část: 
Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy 
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
silničním provozu“), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s § 174 odst. 1 správního řádu, 

 
z a s t a v u j e 

 

řízení o žádosti stanovení místní úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu a v souladu s § 172 správního řádu, kterou dne 13.04.2022 podal žadatel: Město Jeseník, IČO 
00302724, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení investic, Masarykovo nám. 
167/1, 790 01 Jeseník (dále jen „žadatel“) ve věci:  
 
osazení zákazové značky č. B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, s dodatkovou tabulkou č. 
E 13 Text nebo symbol (s uvedením textu „Mimo zásobování“), viz. příloha, v místě ul. Dukelská, 
Jeseník.  
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  

• Město Jeseník, IČO 00302724, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení 
investic, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 

• Město Jeseník, IČO 00302724, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení 
majetku, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 

 
Odůvodnění: 
Žadatel dne 13.04.2022 podal žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích 
dotčených stavbou „Novostavba multifunkčního hřiště s ledovou plochou a zázemím, ul. Dukelská, 
Jeseník“. K žádosti byla připojena situace s návrhem úpravy provozu, z níž vyplývá, že se jedná o 
osazení zákazové značky č. B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, s dodatkovou tabulkou č. 
E 13 Text nebo symbol (s uvedením textu „Mimo zásobování“). 
Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu úpravu provozu místní a přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a 
III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s 
rozšířenou působností. Dle § 77 odst. 2 písm. b) jmenovaného zákona dotčeným orgánem při 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro 
provozní informace je policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové 
komunikace. 
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S ohledem na uvedené Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství písemností ze 
dne 13.04.2022 požádal výše jmenovaný dotčený orgán o vyjádření k předloženému návrhu místní 
úpravy provozu. Souhlas orgánu policie byl vydán dne 06.05.2022 pod č.j. KRPM-54677/ČJ-2022-
141106. Následně Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto příslušný 
orgán státní správy ve věcech stanovení předmětné místní úpravy provozu, písemností ze dne 
11.05.2022 v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu předložil návrh opatření obecné povahy. 
Dne 17.06.2022 žadatel vzal svou žádost zpět. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o 
žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět. Správní orgán 
s ohledem na výše uvedené rozhodl ve věci, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.  
 
Poučení: 
Proti usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Odvolání lze podat do 15 
dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti usnesení nemá odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 
 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
v.r. 
Ing. Kateřina Ivanová 
Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
Vyvěšeno dne: ……………………………….……………………    Svěšeno dne: ………………………………….…………….. 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí usnesení: 

 
 
 
 
Příloha:   
viz. text (1 strana) 
 
Obdrží: 
1. Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení investic, Masarykovo nám. 
167/1, 790 01 Jeseník 
2. Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, Odbor investic a majetku, Oddělení majetku, Masarykovo 
nám. 167/1, 790 01 Jeseník 
3. Technické služby Jeseník, a.s., IDDS: 7aygkr3 
4. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, 
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6 
5. vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni a ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti 
nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny – veřejnou vyhláškou vyvěšenou na 
úřední desce Městského úřadu Jeseník, včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu 15 
dnů. 
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