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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 

„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích„ 

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný orgán státní správy, tj. územně 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním 

provozu“), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou dne 04.03.2019 podal(a) Asociace 

Sportu pro všechny při Obchodní Akademii v Šumperku, z. s., IČO 04743555, Hlavní třída 652/31, 787 01 

Šumperk (dále jen “žadatel”), projednal podle § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu návrh stanovení 

přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, jímž je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 

provozu Policie České republiky, Dopravní inspektorát Šumperk a protože tento dotčený orgán vyjádřil ve 

svém stanovisku č.j. KRPM-37643-1/ČJ-2019-140906 ze dne 12.04.2018 s předmětným návrhem přechodné 

úpravy provozu souhlas, Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy  

o z n a m u j e  

vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením § 171 

a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kterým  

S T A N O V Í 

přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici II/315 a III/31540 v k.ú. 

Hrabová a Bohuslavice z důvodu konání závodu v in-line bruslení Odyssea 2019 za úplné uzavírky provozu 

na silnici III/31540 mezi obcemi Bohuslavice - Hrabová v neděli 12.05.2019, od 9:30 do 11:30 hodin.  

 

Způsob vyznačení: dle návrhu  -  viz. příloha. 

 

Za organizování a zabezpečení zodpovídá: Jaroslav Ženčák, tel.č. 731 543 066 -  Asociace Sportu pro 

všechny při Obchodní akademii v Šumperku, Ladova 31/1, 787 01 Šumperk. 

 

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy 

Městský úřad Zábřeh, nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh, Telefon: 583 468 111, 

Fax: 583 416 505, E-mail: posta@muzabreh.cz, ID DS: hk9bq2f, www.zabreh.cz 
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Odůvodnění: 

MěÚ Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako orgán státní správy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona 

o silničním provozu, tj. územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností i dle § 77 odst. 1 zákona 

o silničním provozu ke stanovení mj. přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace na 

silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve svém ORP, obdržel od 

žadatele dne 04.03.2019 žádost o stanovení výše uvedené přechodné úpravy provozu. Protože přechodnou 

úpravy provozu na pozemních komunikacích provedenou dopravními značkami zákazovými a těmi, z nichž 

plynou účastníkům provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích, lze v  souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovit 

opatřením obecné povahy, byl návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán ve smyslu § 77 odst. 3) 

zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem, jímž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o 

silničním provozu Policie. Dotčený orgán na základě projednání vyjádřil ve svém stanovisku s předmětným 

návrhem přechodné úpravy provozu souhlas a MěÚ Zábřeh Odbor správní, oddělení dopravy následně podle 

§ 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu vydáním 

opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu a v souladu s § 173 odst. 1) 

správního řádu.  

 

Poučení:  

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu, nedoručuje 

příslušný správní orgán návrh opatření obecné povahy a dotčené osoby nevyzývá k podávání připomínek 

nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5 dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy 

nelze podat opravný prostředek dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu. Dle § 174 odst. 2 správního 

řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.  
 

 

 

 

 

Vlastimil Andrle v.r. 

zástupce vedoucího oddělení dopravy 
 

 

 

Příloha: odsouhlasené schéma přechodné úpravy provozu na PK. 

 

 
Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh, dále OÚ Bohuslavice, 

Hrabová a Dubicko. Právní účinky doručení má výhradně doručení prostřednictvím úřední desky MěÚ 

Zábřeh, v souladu s ustanovením § 25 odst. 3) správního řádu. 

Vyvěšeno dne:                                Sejmuto dne:  

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a písemnost současně zveřejnil i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu:  

Obdrží:  (doručenky) 

za navrhovatele + odp. osoba:  

1. Jaroslav Ženčák, Hlavní třída č.p. 652/31, 787 01 Šumperk 1 

ostatní účastníci prostřednictvím: 

2. MěÚ Zábřeh -  Úřední deska, Masarykovo nám. 14, 789 01 Zábřeh 

3. OÚ Bohuslavice - Úřední deska, IDDS: wrwbp24 

4. OÚ Hrabová - Úřední deska, IDDS: dvfbp5m 

5. OÚ Dubicko - Úřední deska, IDDS: xcpbejc 

dále obdrží: 

6. Policie ČR, DI Šumperk,  IDDS: 6jwhpv6 

7. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn 
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