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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
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 § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), tímto na základě žádosti, kterou 
dne 31. 05. 2021 podal žadatel  Město Jeseník IČ: 00302 724 zast. Oddělením majetku, Masarykovo nám. 
1/167, 790 01 Jeseník 
 

z v e ř e j ň u j e 
 

záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 

Jedná se o: 
Změnu organizace dopravy – umožnění  příjezdu do ul. Školní z ul. Tyršova bez závleku po obvodu 
Masarykova náměstí. Za tím účelem dojde k odstranění ze směru ul. Tyršova SDZ č. C3a „Přikázaný směr 
jízdy zde vpravo“ a SDZ č. B2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“, nově budou instalované na jednom sloupku 
na ul. Masarykovo nám za vnější hranicí křižovatky s ulicí Školní ze směru z ul. Tyršova SDZ č. B2„Zákaz 
vjezdu všech vozidel“ a SDZ č. C3b„Přikázaný směr jízdy zde vlevo“- viz příloha č. 1 
Místo: 
Místní komunikace ulice Masarykovo náměstí parc. č. pozemku 2445/1 v k. ú. Jeseník 

Termín: 
svislé a vodorovné dopravní značení bude instalováno po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, a to 
v závislosti na vhodných klimatických podmínkách, nejpozději do doby 60 dnů 
 
Provedení dopravního značení zajistí na své náklady vlastník  místní komunikace město Jeseník 
prostřednictvím TSJ, a. s. 
 
V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření 
připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce. 
 
 

Odůvodnění: 
Žadatel město Jeseník, Masarykovo náměstí 167/1, 790 01 IČ:00302724 dne 04. 08. 2022 podalo u 
zdejšího MěÚ Jeseník, ODSH žádost o stanovení místní úpravy provozu –  Změna organizace dopravy – 
umožnění  příjezdu do ul. Školní z ul. Tyršova bez závleku po obvodu Masarykova náměstí. Za tím účelem 
dojde k odstranění ze směru ul. Tyršova SDZ č. C3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ a SDZ č. B2 „Zákaz 
vjezdu všech vozidel“, nově budou instalované na jednom sloupku na ul. Masarykovo nám. za vnější 

http://www.jesenik.org/


2/3 

hranicí křižovatky s ulicí Školní ze směru z ul. Tyršova SDZ č. B2„Zákaz vjezdu všech vozidel“ a SDZ č. 
C3b„Přikázaný směr jízdy zde vlevo“- viz příloha č. 1 
K žádosti nebylo připojeno k tomuto záměru písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní inspektorát 
(dále jen „orgán policie“). Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný správní orgán k stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové 
komunikaci, žádá ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, o vyjádření 
dotčený orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní 
odbor Jeseník, dopravní inspektorát. Písemné vyjádření dotčeného orgánu, který je státním 
orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, by mělo být doručeno 
správnímu orgánu do 30 dnů po doručení tohoto oznámení o stanovení místní úpravy provozu ve 
smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu. 

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 dotčenými orgány při stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace jsou 
policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace. 
S ohledem na uvedené, předložení návrhu místní úpravy provozu a projednáním tohoto návrhu s 
dotčeným orgánem, Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto příslušný 
orgán státní správy ve věcech stanovení předmětné místní úpravy provozu, předkládá v souladu s § 172 
odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy. 
 
 
 
 

Poučení: 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, a ostatní osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu 
nelze prominout. 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
v.  r. 
Ing. Josef Liberda 
referent odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 
 
Podle § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 30 
dnů na úřední desce Městského úřadu Jeseník, a také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení tohoto oznámení. 
 
 
 
Záznam o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy: 
 

Vyvěšeno dne: ……………………….        Sejmuto dne: ………………………… 
 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy: 
 
 
Obdrží: 
 



3/3 

1. Město  Jeseník, Masarykovo náměstí 167/1, 790 01 IČ:00302724 – úřední deska 
2. Technické služby Jeseník a. s., IČO: 64610063 
3.  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát Jeseník, 
IDDS: 6jwhpv6 
4. 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 30dnů. 
 
Příloha: č.  1 
Situace s návrhem úpravy organizace dopravy na ul. Masarykovo náměstí v k. ú. Jeseník 
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