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Oprávněná úř. osoba pro vyřizování: Ivana Chládková 
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Email: posta@muzabreh.cz 
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Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc 

 
 

 

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 dle § 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 07.01.2019 podal(a) Správa silnic 

Olomouckého kraje, p. o., IČO 70960399, Lipenská 753/120, 779 00  Olomouc - Středisko údržby 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, která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy provozu souhlas ve svém 

stanovisku č.j. KRPM-4644-1/ČJ-2019-140906 vyhotoveném dne 09.01.2019 Dopravním inspektorátem 

Šumperk, a proto  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 silnicích II. a III. třídy ve svém 

územním obvodu s vyznačením podle odsouhlasených schémat: B/1, B/2, B/5.1, B/7, B/14.2, B/14.3, B/25.1, 

C/2, C/3, C/4, C/6, C/10c, C/12, C/13 a C/14 ze zásad pro přechodné dopravní značení - TP 66, III. vydání 

(r. 2015) a dle výkresu č. R 54 "Značení výtluků a jiných poškození vozovky" - viz. příloha – s tím, že: 

1) Označení výtluků DZ – A 7a „Nerovnost vozovky“ - budou u nerovnosti delší než 500 m doplněny 

DZ  – E 4 „Délka úseku“. 

2) Plošné vysprávky v rámci běžné údržby budou označeny dle přiložených schémat a doplněny                          

DZ – A 22 „Jiné nebezpečí“ + E 13 text „Plošná vysprávka komunikace“.  

3) Provedení a umístění dopravních značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 a TP 66 „Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání. 

Termín přechodné úpravy:  17.01.2019  -  31.12.2019 

 

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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Důvod: provádění opakovaných činností spojených se správou, údržbou, měřením a opravami silnic.  

 

Odpovědná osoba: Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, tel.č.: 583 411 061.  

Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle schválených 

schémat/situací umístění, které jsou přílohou stanovení, po dobu nezbytně nutnou a zabezpečit jejich údržbu 

po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.  

 

Další podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:  

 Instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před skutečným zahájením provádění opakovaných 

činností a s ohledem na dobu potřebnou k instalaci; 

 Bezprostředně po ukončení činností bude dopravní značení uvedeno v celém rozsahu do původního 

stavu; 

 Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné 

předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení 

bude dopravní značení přechodné ihned odstraněno a stávající značení bude uvedeno do původního 

stavu; 

 S pracemi, pro něž je přechodná úprava provozu realizována, smí být započato teprve tehdy, až jsou 

instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení; 

 Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto 

dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním; 

 V čase, ve kterém neprobíhá daná činnost (zejména každý den po skončení pracovní doby) a je-li to 

technologicky možné, je nutno umístit dopravní značení do polohy, která nebude bránit plynulosti 

silničního provozu (přemístěn dopravního značení za krajnici či jeho sklopení, překrytí apod.); 

 Značky, světelné signály a dopravní a bezpečnostní zařízení musí být po celou dobu užití udržovány ve 

funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny; 

 Přechodné dopravní značení/bezpečnostní zřízení musí být denně kontrolováno. Poškozené, zničené a 

odcizené dopravní značky a dopravní či bezpečnostní zařízení musí být okamžitě nahrazeny. Posunuté 

prvky musí být uvedeny do souladu se schváleným návrhem přechodné úpravy provozu. Pokud je pro 

napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení; 

 Dopravní značení a bezpečnostní zařízení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění 

těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního 

značení, popř. bezpečnostního zařízení; 

 Stanovená schémata použitého přechodného dopravního značení musí být vždy na místě akce společně                     

s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení. 

 

 

Odůvodnění:  

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako orgán státní správy příslušný dle § 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 přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní informace 

na silnicích II. a III. třídy ve svém územním obvodu, obdržel od žadatele dne 07.01.2019 žádost o stanovení 

výše uvedené přechodné úpravy provozu ve správním obvodu silničního správního úřadu Zábřeh, a to 

z důvodu provádění opakovaných činností spojených se správou, údržbou, měřením a opravami pozemních 

komunikací (včetně označování výtluků) v termínu do 31.12.2019.   
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Návrh přechodné úpravy provozu byl ve smyslu § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu projednán                            

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

republiky. Tento dotčený orgán ve svém stanovisku č.j. KRPM-4644-1/ČJ-2019-140906, které dne 

09.01.2019 vydalo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Šumperk, doporučil 

stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zajištění běžné údržby a oprav komunikací dle § 9 odst. 7 

vyhl. 104/1997 Sb. (včetně označování výtluků) pro rok 2019 na pozemních komunikacích sil. II. a III. třídy 

okresu Šumperk, dle přiložených a odsouhlasených grafických příloh pro zajištění bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích z  TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“, II. vydání, neboť odpovídají obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích a za podmínek, které byly do stanovení přechodné úpravy provozu zapracovány. 

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, Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení 

dopravy následně dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 78 zákona o silničním 

provozu stanovil požadovanou přechodnou úpravu provozu doplněnou o podmínky stanoviska dotčeného 

orgánu a vydal opatření obecné povahy dle dikce § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu a v souladu                        

s ustanovením § 173 odst. 1) správního řádu.  

Počátek termínu přechodné úpravy byl stanoven od 17.01.2019 vzhledem k předpokládanému datu vyvěšení 

s ohledem k ustanovením § 25 odst. 3) správního řádu, který říká, že dnem vyvěšení je den vyvěšení na 

úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. MěÚ Zábřeh), protože dle dikce § 77 odst. 5 

zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení, jde-li o 

stanovení přechodné úpravy provozu. 

 

Poučení:  

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

komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby       

k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle 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 
 

 

Upozornění:  

MěÚ si vyhrazuje právo toto stanovení změnit/doplnit, pokud si to vyžádá veřejný zájem.  

 

Příloha: 

Schválený návrh přechodného úpravy provozu, tj. schémata: B/1, B/2, B/5.1, B/7, B/14.2, B/14.3, B/25.1, 

C/2, C/3, C/4, C/6, C/10c, C/12, C/13 a C/14 ze zásad pro přechodné dopravní značení, tj. TP 66, III. vydání                       

a dále výkres č. R 54 "Značení výtluků a jiných poškození vozovky". 
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Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh, OÚ Bohuslavice,                      

OÚ Brníčko, OÚ Drozdov, OÚ Dubicko, OÚ Horní Studénky, OÚ Hoštejn, OÚ Hrabová, OÚ Hynčina,                           

OÚ Jedlí, OÚ Jestřebí, OÚ Kamenná, OÚ Kolšov, OÚ Kosov, OÚ Lesnice, OÚ Leština, OÚ Lukavice,                      

OÚ Nemile, OÚ Postřelmov, OÚ Postřelmůvek, OÚ Rájec, OÚ Rohle, OÚ Rovensko, OÚ Svébohov,                     

MěÚ Štíty, OÚ Vyšehoří, OÚ Zborov a OÚ Zvole.  

Účinnosti nabývá 5 dnem po dni vyvěšení.  

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ 

Zábřeh v souladu s ustanovením § 25 odst. 3) správního řádu. tzn. že dnem vyvěšení je den vyvěšení na 

úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. 

Vyvěšeno dne:                                Sejmuto dne:  

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

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

Pozn.: po sejmutí prosím i z OÚ potvrzené vrátit, ID DS: hk9bq2f  

 

 

Obdrží:    

navrhovatelé (doručenky) 

1. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn 

ostatní účastníci prostřednictvím:  

2. MěÚ Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 15/14, 789 01 Zábřeh 

3. Obecní úřad Bohuslavice, Úřední deska, IDDS: wrwbp24 

4. Obecní úřad Brníčko, Úřední deska, IDDS: mrwbe98 

5. Obecní úřad Drozdov, Úřední deska, IDDS: b2rbvuf 

6. Obecní úřad Dubicko, Úřední deska, IDDS: xcpbejc 

7. Obecní úřad Horní Studénky, Úřední deska, IDDS: 4kaar7i 

8. Obecní úřad Hoštejn, Úřední deska, IDDS: ddjar8c 

9. Obecní úřad Hrabová, Úřední deska, IDDS: dvfbp5m 

10. Obecní úřad Hynčina, Úřední deska, IDDS: x8mbr8x 

11. Obecní úřad Jedlí, Úřední deska, IDDS: gipar9r 

12. Obecní úřad Jestřebí, Úřední deska, IDDS: df4at8m 

13. Obecní úřad Kamenná, Úřední deska, IDDS: apfbsvi 

14. Obecní úřad Kolšov, Úřední deska, IDDS: u8uaw6u 

15. Obecní úřad Kosov, Úřední deska, IDDS: efcbhf7 

16. Obecní úřad Lesnice, Úřední deska, IDDS: zuhbm37 

17. Obecní úřad Leština, úřední deska, IDDS: iqybmzk 

18. Obecní úřad Lukavice, Úřední deska, IDDS: ug4asa2 

19. Obecní úřad Nemile, Úřední deska, IDDS: 7s3awzg 

20. Obecní úřad Postřelmov, Úřední deska, IDDS: 9ygbvij 

21. Obecní úřad Postřelmůvek, IDDS: errasez 

22. Obecní úřad Rájec, Úřední deska, IDDS: pgzbwzm 

23. Obecní úřad Rohle, Úřední deska, IDDS: amvbbry 

24. Obecní úřad Rovensko, Úřední deska, IDDS: hwvasfd 

25. Obecní úřad Svébohov, Úřední deska, IDDS: 8shaxix 

26. Městský úřad Štíty, Úřední deska, IDDS: 67eba9e 

27. Obecní úřad Vyšehoří, Úřední deska, IDDS: 2x5bvdh 

28. Obecní úřad Zborov, Úřední deska, IDDS: wr4a3cz 

29. Obecní úřad Zvole, Úřední deska, IDDS: 2mzbmdi 

dále obdrží 

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