MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí

ČČ .j.: MJ/29974/2018
Spis.zn.: MJ/23559/2018/05/ODSH/TOM
Vyrč izuje/telefon: Toman/584 498 402

V Jesenííku dne 4.6.2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Meč ÚÚ Jeseníík, odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí (daí le jen „spraí vníí orgaí n“) prč ííslusč nyí
podle § 124 odst. 6) zaí kona čč . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnííčh komunikačííčh a o zmeč naí čh
neč kteryí čh zaí konuů , ve zneč níí pozdeč jsč íčí h prč edpisuů (daí le jen „zaí kon o provozu na pozemnííčh
komunikačííčh“) obdrzč el dne 16.4.2018 zč aídost praí vničkeí osoby Čyklistika Jeseníík, z.s., Naí meč stíí
Svobody, 1049/8, 790 01 Jeseníík, IČČ : 26561263 o vydaí níí stanoveníí prč ečhodneí uí pravy provozu na sil. čč .
II/457, II/456, III/4563, III/4539, III/4576 podle ustanoveníí § 61 odst 3 zaí kona o provozu na
pozemnííčh komunikačííčh v termíínu 9.6.2018. (9:30 – 12:30 a 13:15 – 17:15 hod) a 10.6.2018 (9:15 –
14:45 hod).
K zč aídosti bylo dolozč eno souhlasneí stanovisko Poličie ČČ R dopravníího inspektoraí tu Jeseníík 17.5.2018,
čč .j. KRPM-51109/ČČ J-2018-141106. Dopravníí inspektoraí t doporučč uje uzč itíí dopravníí značč ek a zarč íízeníí
dle prč ilozč enyí čh situačíí odsouhlasenyí čh orgaí nem poličie a spraí vníím orgaí nem.
Spraí vníí orgaí n na zaí kladeč zč aídosti, projednanyí čh a doporučč enyí čh situačíí podle ustanoveníí § 61 odst. 3
zaí kona o silničč níím provozu na sil. čč . II/457, II/456, III/4563, III/4539, III/4576 pro uzč itíí dopravnííčh
značč ek a zarč íízeníí prč i pruů jezdu uí čč astnííkuů silničč níího zaí vodu „ČČ eskyí pohaí r mlaí dezč e a zč en silničč níí
čyklistiky ve Vidnaveč po vyí sče zmííneč nyí čh komunikačííčh, v souladu s § 77 odst. 1 píísm. č) a odst. 5
zaí kona o silničč níím provozu a vyhlaí sč kou 294/2015 Sb., kterou se provaí díí pravidla provozu na
pozemnííčh komunikačííčh a uí prava a rč íízeníí provozu na pozemnííčh komunikačííčh

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Míísto prč ečhodneí uí pravy:

silniče . čč . II/457, II/456, III/4563, III/4539, III/4576

Duů vod prč ečhodneí uí pravy:

průjezd účastníků silničního závodu po výše zmíněných
komunikacích

Bc. Jiří Toman
2018.06.04 12:55:48

Signer:
CN=Bc. Jiří Toman

Tel.: 584 498 402
e-mail: jiri.toman@mujes.čz
Masarykovo naí m 167/1, 790 01 Jeseníík
pračovisč teč : Karla ČČ apka 1147/10, 790 01 Jeseníík

C=
www.jesenik.org
O=Město Jeseník [IČ 00302724]

Public key:
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RSA/2048 bits

č.j. MJ/29974/2018
Doba uí pravy.

9.6.2018. (9:30 – 12:30 a 13:15 – 17:15 hod)
10.6.2018 (9:15 – 14:45 hod).

Instalače dopravníího značč eníí provede:

Odpoveč dnaí osoba:

Zpuů sob vyznačč eníí:
(viz. prč ííloha).

Čyklistika Jeseníík, z.s., Naí meč stíí Svobody, 1049/8, 790 01
Jeseníík, IČČ : 26561263

Čyklistika Jeseníík, z.s., Naí meč stíí Svobody, 1049/8, 790 01
Jeseníík, IČČ : 26561263, Rostislav Brokesč , tel: 778 766 192
Dle prč ilozč enyí čh situačíí odsouhlasenyí čh orgaí nem poličie a spraí vníím orgaí nem

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Provedeníí a umíísteč níí dopravníího značč eníí a zarč íízeníí musíí odpovíídat vyhlaí sč če čč . 294/2015 Sb.,
kterou se provaí deč jíí pravidla provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uí prava a rč íízeníí provozu na
pozemnííčh komunikačííčh.
Označč eníí pračovnííčh mííst se provaí díí podle sčhvaí lenyí čh vzorovyí čh sčheí mat. Tato sčheí mata je
nutno prč izpuů sobit konkreí tníí situači.
Bude dodrzč ena ČČ SN 01 80 20 včč etneč zmeč ny čč .1 „Dopravníí značč ky na pozemnííčh komunikačííčh“.
Dopravníí značč eníí a zarč íízeníí bude provedeno v souladu s TP 65 ”Zaí sady pro dopravníí značč eníí
na pozemnííčh komunikačííčh” - II. vydaí níí.
Pokud si to vyzč aídaí konkreí tníí dopravníí situače, bude provoz na pozemnííčh komunikačííčh rč íízen
naí lezč ityí m počč tem naí lezč iteč poučč enyí čh a vybavenyí čh osob.
S pračemi, pro neč zč je pračovníí míísto zrč izovaí no, smíí byí t započč ato teprve tehdy, azč jsou
instalovaí ny vsč ečhny značč ky, sveč telneí signaí ly a dopravníí zarč íízeníí.
Bezprostrč edneč po ukončč eníí akče bude prč ečhodneí dopravníí značč eníí a zarč íízeníí odstraneč no a
staí vajííčíí dopravníí značč eníí obnoveno v čeleí m rozsahu.
Značč ky a dopravníí zarč íízeníí musíí byí t po čelou dobu udrzč ovaí ny ve funkčč níím stavu a v čč istoteč a
spraí vneč umíísteč ny.

Odůvodnění:
Spraí vníí orgaí n obdrzč el dne 16.4.2018 od zč adatele zč aídost ve več či stanoveníí prč ečhodneí uí pravy provozu
na sil. čč . II/457, II/456, III/4563, III/4539, III/4576, pro uzč itíí dopravnííčh značč ek a zarč íízeníí prč i
pruů jezdu uí čč astnííkuů silničč níího zaí vodu po vyí sče zmííneč nyí čh komunikačííčh, podle ustanoveníí § 61 odst. 3
zaí kona o silničč níím provozu v termíínu 9.6.2018. (9:30 – 12:30 a 13:15 – 17:15 hod) a 10.6.2018 (9:15 –
14:45 hod).
Dle § 77 odst 5 zaí kon o silničč níím provozu, jde-li o stanoveníí prč ečhodneí uí pravy provozu na pozemnííčh
komunikačííčh, nedoručč uje prč ííslusč nyí spraí vníí uí rč ad naí vrh opatrč eníí obečneí povahy a nevyzyí vaí dotčč eneí
osoby k podaí vaí níí prč ipomíínek nebo naí mitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.
Spraí vníí orgaí n na zaí kladeč vyí sče uvedeneí ho oznamuje verč ejnou vyhlaí sč kou opatrč eníí obečneí povahy ve
več či stanoveníí umíísteč níí dopravníího značč eníí na sil. čč . II/457, II/456, III/4563, III/4539, III/4576, z
duů vodu uzč itíí dopravnííčh značč ek a zarč íízeníí prč i pruů jezdu uí čč astnííkuů silničč níího zaí vodu po vyí sče zmííneč nyí čh
komunikačííčh, podle ustanoveníí § 61 odst. 3 zaí kona o silničč níím provozu na sil. čč . II/457, II/456,
III/4563, III/4539, III/4576, v termíínu 9.6.2018. (9:30 – 12:30 a 13:15 – 17:15 hod) a 10.6.2018 (9:15
– 14:45 hod).
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č.j. MJ/29974/2018
Poučení:
Proti opatrč eníí obečneí povahy dle § 173 odst. 2 spraí vníího rč aídu nelze podat opravnyí prostrč edek, dle §
77 odst. 5 zaí kona o silničč níím provozu opatrč eníí obečneí povahy nabyí vaí uí čč innosti paí tyí m dnem po dni
vyveč sčeníí verč ejneí vyhlaí sč ky.

Ing. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí
Toto opatrč eníí obečneí povahy musíí byí t vyveč sčeno po dobu 15 dnuů .
Vyveč sčeno dne:
………………………………………..

Sejmuto dne:
……………………………………………

Razíítko, podpis orgaí nu, kteryí potvrzuje vyveč sčeníí a sejmutíí opatrč eníí:

Prč ííloha:
Situače odsouhlasenaí orgaí nem poličie ČČ R a spraí vníím orgaí nem.

Obdrží:
1.Čyklistika Jeseníík, z.s., Naí meč stíí Svobody, 1049/8, 790 01 Jeseníík, IČČ : 26561263
Na vědomí:
2. Spraí va silnič Olomoučkeí ho kraje, p.o., Strč edisko uí drzč by SČ umperk, IDDS: ur4k8nn
3. Krajskeí rč editelstvíí poličie Olomoučkeí ho kraje, Dopravníí inspektoraí t Jeseníík, IDDS: 6jwhpv6
4. ÚÚ rč edníí deska Meč sta Jeseníík
5. ÚÚ rč edníí deska meč sta Vidnavy
6. ÚÚ rč edníí deska obče Staraí ČČ ervenaí Voda
7. ÚÚ rč edníí deska obče Velkaí Krasč
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