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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 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 08.02.2023 podal(a) KAVOPLYN s.r.o., IČO 27794946, 1. máje
4, 789 69 Postřelmov (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, která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné úpravy
provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Šumperk, č.j.
KRPM-22214-3/ČJ-2023-140906 z 13.02.2023, a proto

oznamuje

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

STANOVÍ

přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místní
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci ve svém územním obvodu.

Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření do 07.02.2024

Místo přechodné úpravy: Silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace ve správním obvodu MěÚ Zábřeh.

Důvod: Provádění oprav havárií plynovodů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

mailto:posta@muzabreh.cz
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Způsob vyznačení: Přechodné dopravní značení podle zásad pro označování pracovních míst na

pozemních komunikacích - TP 66/2015 - viz přílohy:

Schémata sk. B: B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.1, B/14.2, B/15, B/16, B/17, B/18,

B/19, B/20, B/24, B/25.1,

Schémata sk. C: C/1, C/2, C/3, C/4, C/6, C/10c, C/11, C/12 a C/13.

Odpovědná osoba: KAVOPLYN s.r.o., IČO 27794946 - Kateřina Pavlasová, tel. č.: 606 11 33 62

Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle
schválených situací umístění DZ PÚP, které jsou přílohou stanovení, po dobu nezbytně nutnou
a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Podmínky pro žadatele k provedení přechodné úpravy provozu:

1) Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat platného vydání

Technických podmínek 66 (dále jen „TP 66“).

2) Policie ČR, ÚO Šumperk, DING bude vyrozuměna příslušným silničním úřadem při každém

omezení formou elektronické pošty, e-mail: su.di.ding@pcr.cz, datovou poštou : 6jwhpv6,

nebo telefonicky na tel. 974 779 258 s uvedením přesné polohy pracovního místa, rozsahu

omezení provozu, požitého schémata přechodné úpravy provozu a předpokládaného trvání

omezení – tyto údaje proto žadatel neprodleně silničnímu správnímu úřadu nahlásí.

3) Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno

o neporušenost a úplnost dopravního značení.

4) V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající

dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.

5) Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí

i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

6) V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku

dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí

náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.

7) Pokud bude přenosným DZ omezen určitý úsek, práce budou probíhat v celém úseku. Jinak

musí být označeno pouze místo zásahu!

8) Při neúplném označování přechodným dopravním značením a nesplnění podmínek bude Policií

ČR, DI Šumperk, každá další akce posuzována zvlášť.

9) Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti,

mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do

průjezdního profilu komunikace.

10) Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být

provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního

provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní

okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.

11) Jako závazná slouží publikace "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích", které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne

12.3.2015.

12) Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných

sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny

s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
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13) Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.

14) Žadatel zajistí průběžnou kontrolou osazení přechodného dopravního značení.

Odůvodnění:

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 zákona o silničním

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

silničním provozu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní

informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci

obdržel 08.02.2023 od žadatele žádost o stanovení výše uvedené celoroční přechodné úpravy

provozu. Požadováno bylo stanovení již od 08.02.2023, čemuž ale nelze vyhovět, neboť to je datum

podání žádosti, kterou je nutno dle platných ustanovení zákona nejprve projednat s dotčeným

orgánem a následně stanovit opatřením obecné povahy, která nabývá účinnosti teprve 5 dnem po

jejím zveřejnění - tj. vyvěšení na úřední desce MěÚ Zábřeh. Součástí žádosti byl návrh přechodné

úpravy provozu, tj. vybraná schémata podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních

komunikacích - TP 66/2015 - viz výše vypsáno a viz přílohy.

Protože mj. přechodnou úpravou 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, jeho podmínky jsou uvedeny jako podmínky tohoto
opatření. Správní orgán následně, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu
s § 78 zákona o silničním provozu, stanovil přechodnou úpravu provozu vydáním opatření obecné
povahy - dle ustanovení § 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
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.

Ivana Chládková
referentka

Oprávněná úřední osoba: Ivana Chládková

Přílohy

• Výše uvedená schémata řady B
• Výše uvedené schémata řady C
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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, OÚ Zvole a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup;
účinnosti nabývá pátým dnem po vyvěšení.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)
1. KAVOPLYN s.r.o., IDDS: wp3fc34

ostatní účastníci obdrží prostřednictvím:
2. MěÚ Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh
3. Městský úřad Štíty, Úřední deska, IDDS: 67eba9e
4. Obecní úřad Bohuslavice, Úřední deska, IDDS: wrwbp24
5. Obecní úřad Brníčko, Úřední deska, IDDS: mrwbe98
6. Obecní úřad Drozdov, Úřední deska, IDDS: b2rbvuf
7. Obecní úřad Dubicko, Úřední deska, IDDS: xcpbejc
8. Obecní úřad Horní Studénky, Úřední deska, IDDS: 4kaar7i
9. Obecní úřad Hoštejn, Úřední deska, IDDS: ddjar8c
10. Obecní úřad Hrabová, Úřední deska, IDDS: dvfbp5m
11. Obecní úřad Hynčina, Úřední deska, IDDS: x8mbr8x
12. Obecní úřad Jedlí, Úřední deska, IDDS: gipar9r
13. Obecní úřad Jestřebí, Úřední deska, IDDS: df4at8m
14. Obecní úřad Kamenná, Úřední deska, IDDS: apfbsvi
15. Obecní úřad Kolšov, Úřední deska, IDDS: u8uaw6u
16. Obecní úřad Kosov, Úřední deska, IDDS: efcbhf7
17. Obecní úřad Lesnice, Úřední deska, IDDS: zuhbm37
18. Obecní úřad Leština, Úřední deska, IDDS: iqybmzk
19. Obecní úřad Lukavice, Úřední deska, IDDS: ug4asa2
20. Obecní úřad Nemile, Úřední deska, IDDS: 7s3awzg
21. Obecní úřad Postřelmov, Úřední deska, IDDS: 9ygbvij
22. Obecní úřad Postřelmůvek, Úřední deska, IDDS: errasez
23. Obecní úřad Rájec, Úřední deska, IDDS: pgzbwzm
24. Obecní úřad Rohle, Úřední deska, IDDS: amvbbry
25. Obecní úřad Rovensko, Úřední deska, IDDS: hwvasfd
26. Obecní úřad Svébohov, Úřední deska, IDDS: 8shaxix
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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