
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor Dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/32054/2018
Spis.zn.: MJ/24021/2018/05/ODSH/TOM                                              

Vyrčizuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesenííku dne 13.6.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

MečÚÚ  Jeseníík,  odbor  dopravy a  silniččníího  hospodaí rčstvíí  (daí le  jen  „spraívníí  orgaín“)  prčííslusčnyí
podle § 124 odst.  6) zaíkona čč.  361/2000 Sb.,  o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmečnaíčh
nečkteryíčh  zaíkonuů ,  ve  znečníí  pozdeč jsč ííčh  prčedpisuů  (daí le  jen  „zaíkon  o  provozu  na  pozemnííčh
komunikačííčh“)  obdrzčel  dne  20.4.2018  zčaídost  fyzičkeí  osoby  Menčner  Frantisček,  nar.  19.6.1949,
Lipovskaí  1167/52, 790 01 Jeseníík o vydaíníí stanoveníí prčečhodneí  uí pravy provozu míístníí komunikače
(parkovačíí pločha) ul. Lipovskaí  (parč.čč. 2406/18, k.uí . Jeseníík) pro uzč itíí dopravnííčh značček a zarčíízeníí
pro vyhrazeneí  staíníí  pro ZTP,  pro  drzč itele  pruů kazu ZTP,  kteryí  vlastníí  vozidlo RZ 6T9 7861 podle
ustanoveníí § 61 odst 3 zaíkona o provozu na pozemnííčh komunikačííčh v termíínu od data nabytíí praívníí
moči rozhodnutíí do 31.12.2021.

K  zčaídosti  bylo  dolozčeno  souhlasneí  stanovisko  Poličie  ČČR  dopravníího  inspektoraí tu  Jeseníík  ze  dne
25.5.2018 čč.j. KRPM - 61149/ČČ J-2018-141106. Dopravníí inspektoraí t doporuččuje uzč itíí dopravníí značček
a zarčíízeníí dle prčilozčenyíčh situačíí odsouhlasenyíčh orgaínem poličie a spraívníím orgaínem. 

Spraívníí orgaín na zaíkladeč  zčaí dosti, projednanyíčh a doporuččenyíčh situačíí podle ustanoveníí § 61 odst. 3
zaíkona o silniččníím provozu  namíístníí  komunikače (parkovačíí  pločha) ul.  Lipovskaí  (parč.čč.  2406/18,
k.uí . Jeseníík), pro vyhrazeneí  staíníí  pro ZTP, pro drzč itele pruů kazu ZTP, kteryí  vlastníí vozidlo RZ 1M8 6159
, v souladu s § 77 odst. 1 píísm. č) a odst. 5 zaíkona o silniččníím provozu a vyhlaí sčkou 294/2015 Sb.,
kterou  se  provaídíí  pravidla  provozu  na  pozemnííčh  komunikačííčh  a  uí prava  a  rčíízeníí  provozu  na
pozemnííčh komunikačííčh. 

 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Míísto prčečhodneí  uí pravy: míístníí komunikače (parkovačíí pločha) ul. Lipovskaí  (parč.čč. 
2406/18, k.uí . Jeseníík)

Tel.: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.čz www.jesenik.org
Masarykovo naím 167/1, 790 01  Jeseníík
pračovisčteč : Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 1/3
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Duů vod prčečhodneí  uí pravy:                  vyhrazeneí  staíníí  pro ZTP, pro drzč itele pruů kazu ZTP, kteryí  
vlastníí vozidlo  6T9 7861

Doba uí pravy.   od data nabytíí praívníí moči rozhodnutíí do 31.12.2021

Instalače dopravníího značčeníí provede:  Menčner Frantisček, nar. 19.6.1949, Lipovskaí  1167/52,  
790 01 Jeseníík

Odpovečdnaí  osoba:   Menčner Frantisček, nar. 19.6.1949, Lipovskaí  1167/52, 790 01 
Jeseníík, tel 737 267 974

Zpuů sob vyznaččeníí:       Dle prčilozčenyíčh situačíí odsouhlasenyíčh orgaí nem poličie a spraívníím orgaí nem 
(viz. prčííloha).

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:  

1. Provedeníí a umíístečníí dopravníího značčeníí a zarčíízeníí musíí odpovíídat vyhlaí sčče čč. 294/2015 Sb.,  
kterou se provaídeč jíí pravidla provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uí prava a rčíízeníí provozu na 
pozemnííčh komunikačííčh. 

2. Označčeníí pračovnííčh mííst se provaídíí podle sčhvaí lenyíčh vzorovyíčh sčheímat. Tato sčheímata je 
nutno prčizpuů sobit konkreí tníí situači. 

3. Bude dodrzčena ČČSN 01 80 20 vččetneč  zmečny čč.1 „Dopravníí značčky na pozemnííčh komunikačííčh“.
4. Dopravníí značčeníí a zarčíízeníí bude provedeno v souladu s TP 65 ”Zaí sady pro dopravníí značčeníí 

na pozemnííčh komunikačííčh” - II. vydaíníí. 
5. Pokud si to vyzčaídaí  konkreí tníí dopravníí situače, bude provoz na pozemnííčh komunikačííčh rčíízen 

naí lezč ityím poččtem naí lezč iteč  pouččenyíčh a vybavenyíčh osob.
6. S  pračemi,  pro  nečzč  je  pračovníí  míísto  zrčizovaíno,  smíí  byí t  započčato  teprve  tehdy,  azč  jsou  

instalovaíny vsčečhny značčky, sveč telneí  signaí ly a dopravníí zarčíízeníí.
7. Bezprostrčedneč  po ukonččeníí  akče bude prčečhodneí  dopravníí  značčeníí  a zarčíízeníí  odstranečno a  

staívajííčíí dopravníí značčeníí obnoveno v čeleím rozsahu. 
8. Značčky a dopravníí zarčíízeníí musíí byí t po čelou dobu udrzčovaíny ve funkččníím stavu a v ččistoteč  a 

spraívneč  umíístečny.

Odůvodnění:

Spraívníí orgaín obdrzčel dne 26.2.2018 od zčadatele zčaídost ve večči stanoveníí prčečhodneí  uí pravy provozu
míístníí komunikače (parkovačíí pločha) ul. Lipovskaí  (parč.čč. 2406/18, k.uí . Jeseníík) pro uzč itíí dopravnííčh
značček a zarčíízeníí  pro vyhrazeneí  staíníí  pro ZTP, pro drzč itele pruů kazu ZTP, kteryí  vlastníí vozidlo RZ 6T9
7861, podle ustanoveníí § 61 odst. 3  zaíkona o silniččníím provozu v termíínu od data nabytíí praívníí moči
rozhodnutíí do 31.12.2021.

Dle § 77 odst 5 zaíkon o silniččníím provozu, jde-li o stanoveníí prčečhodneí  uí pravy provozu na pozemnííčh
komunikačííčh, nedoruččuje prčííslusčnyí  spraívníí uí rčad naívrh opatrčeníí obečneí  povahy a nevyzyívaí  dotččeneí
osoby  k  podaívaíníí  prčipomíínek  nebo  naímitek;  opatření  obecné  povahy  nabývá  účinnosti  pátým
dnem po vyvěšení.
 
Spraívníí  orgaí n na zaíkladeč  vyísče uvedeneího oznamuje verčejnou vyhlaí sčkou opatrčeníí  obečneí  povahy ve
večči  stanoveníí  umíístečníí  dopravníího  značčeníí  míístníí  komunikače  (parkovačíí  pločha)  ul.  Lipovskaí
(parč.čč. 2406/18, k.uí . Jeseníík) pro uzč itíí dopravnííčh značček a zarčíízeníí   pro vyhrazeneí  staíníí  pro ZTP,
pro drzč itele pruů kazu ZTP, kteryí  vlastníí vozidlo RZ 6T9 7861,  podle ustanoveníí § 61 odst. 3 zaíkona o
silniččníím provozu míístníí komunikače (parkovačíí pločha) ul. Lipovskaí  (parč.čč. 2406/18, k.uí . Jeseníík), v
termíínu od data nabytíí praívníí moči rozhodnutíí do 31.12.2021.
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Poučení:

 Proti opatrčeníí obečneí  povahy dle § 173 odst. 2 spraívníího rčaídu nelze podat opravnyí  prostrčedek, dle §
77 odst. 5 zaíkona o silniččníím provozu opatrčeníí obečneí  povahy nabyívaí  uí ččinnosti paí tyím dnem po dni
vyvečsčeníí verčejneí  vyhlaí sčky. 

Ing. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Toto opatrčeníí obečneí  povahy musíí byí t vyvečsčeno po dobu 15 dnuů .
 

Vyvečsčeno dne:                              Sejmuto dne:

 ………………………………………..                ……………………………………………

Razíítko, podpis orgaínu, kteryí  potvrzuje vyvečsčeníí a sejmutíí opatrčeníí:

Prčííloha:
- Situače odsouhlasenaí  orgaínem poličie ČČR a spraívníím orgaínem.

Obdrží:
1. Menčner Frantisček, nar. 19.6.1949, Lipovskaí  1167/52, 790 01 Jeseníík

Na vědomí:
2. Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, Dopravníí inspektoraí t Jeseníík, IDDS: 6jwhpv6
3. ÚÚ rčedníí deska Mečsta Jeseníík
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