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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘČ ENÍÍ OBEČNEÍ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Meč stskyí uí rč ad Jeseníík, Odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí, jako prč ííslusč nyí orgaí n staí tníí spraí vy
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 (zaí kon o silničč níím provozu), ve zneč níí pozdeč jsč íčí h prč edpisuů (daí le jen „zaí kon o
silničč níím provozu“), podle § 77 odst. 1 píísm. č) zaí kona o silničč níím provozu a v souladu s § 173 zaí kona
čč . 500/2004 Sb., spraí vníí rč aíd, ve zneč níí pozdeč jsč ííčh prč edpisuů (daí le jen „spraí vníí rč aíd“), na zaí kladeč zč aídosti,
kterou dne 09 09. 2020 podal zč adatel Meč sto Vidnava (ÍČČ : 00303585) (daí le jen „zč adatel“), po
prč edčhozíím píísemneí m vyjaí drč eníí Poličie ČČ eskeí republiky, Krajskeí rč editelstvíí poličie Olomoučkeí ho
kraje, uí zemníí odbor Jeseníík, dopravníí inspektoraí t, čč .j. KŘPM-85607-1/ČČ J-2020-141106 ze dne 07. 09.
2020
stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Míísto míístníí uí pravy provozu:
Míístníí komunikače uliče U Lesa na pozemčííčh parč. čč . 1137/1 a 1135 v k. uí . Vidnava
Doba míístníí uí pravy provozu:
trvale
Duů vod míístníí uí pravy provozu:
uí prava provozu z duů vodu zvyí sčeníí bezpečč nosti, zajisč teč níí rozhledovyí čh pomeč ruů
Zpuů sob provedeníí:
svisleí dopravníí značč eníí( daí le jen „SDZ“) osaďte na míístníí komunikači U Lesa a daí le na silniči čč . ÍÍ/457
- 2x čč . B20a „ Nejvysč sčíí dovolenaí ryčhlost - 30km/h“ , daí le 2x SDZ čč . B4 „Zaí kaz vjezdu naí kladníím
automobiluů m“ s podtabulkou čč . E13 „Mimo zaí sobovaí níí“ -2x, daí le umíísteč níí SDZ čč . P2 „Hlavníí pozemníí
komunikače na silniči čč . ÍÍ/457 prč ed krč izč ovatkou s MK ul. U Lesa a prč emíísteč níí SDZ čč . ÍZ 4a „Obeč“ a ÍZ
4b „ Koneč obče“ za krč izč ovatkou s MK U Lesa ve smeč ru Vidnava – Velkeí Kuneč tiče dle prč edlozč eneí ho
naí vrhu dopravníího značč eníí - viz prč ílí oha čč . 1
Termíín provedeníí:
svisleí dopravníí značč eníí bude osazeno po nabytíí uí čč innosti opatrč eníí obečneí povahy, a to v zaí vislosti na
vhodnyí čh klimatičkyí čh podmíínkaí čh, nejpozdeč ji do 60 dnuů po nabytíí uí čč innosti tohoto opatrč eníí
Odpoveč dnaí osoba:
zč adatel Meč sto Vidnava (ÍČČ : 00303585)

Tel.: 584 498 420
e-mail: josef.liberda@mujes.čz
Masarykovo naí m 167/1, 790 01 Jeseníík
pračovisč teč : Karla ČČ apka 1147/10, 790 01 Jeseníík

www.jesenik.org
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1) Provedeníí, osazeníí a rozmeč ry dopravnííčh značč ek musíí byí t v souladu s:
- vyhlaí sč kou čč . 294/2015 Sb., kterou se provaí deč jíí pravidla provozu na pozemnííčh komunikačííčh
- TP 65 „Zaí sady pro dopravníí značč eníí na pozemnííčh komunikačííčh“
- ČČ SN EN 12899-1 „Staí leí svisleí dopravníí značč eníí - ČČ aíst 1: Staí leí dopravníí značč ky“
- VL 6.1 „Svisleí dopravníí značč ky“
2) Dopravníí značč eníí realizuje firma, kteraí maí platnaí opraí vneč níí pro provaí deč níí teč čhto pračíí a
prokaí zč e zpuů sobilost pro zajisč teč níí jakosti prč i provaí deč níí, osazovaí níí a umisťovaí níí dopravníího
značč eníí.
3) Vyí robu, odborneí provedeníí a osazeníí stanoveí uí pravy provozu zajistíí zč adatel meč sto Vidnava
4) UÍ drzč bu provedeneí uí pravy provozu bude na sveí naí klady zajisč ťovat vlastníík/spraí vče dotčč eneí
pozemníí komunikače.

Odůvodnění:
ZČ adatel meč sto Vidnava, Mííroveí naí meč stíí 80, 790 55 Vidnava ÍČČ :00303585 dne 09. 09. 2020 podalo u
zdejsč íího Meč UÍ Jeseníík, ODSH zč aídost o stanoveníí svisleí ho dopravníího značč eníí (SDZ) na MK ul. U Lesa2x čč . B20a „ Nejvysč sčíí dovolenaí ryčhlost - 30km/h“ , daí le 2x SDZ čč . B4 „Zaí kaz vjezdu naí kladníím
automobiluů m s podtabulkou čč . E13 „Mimo zaí sobovaí níí“ - 2x, daí le umíísteč níí SDZ čč . P2 „Hlavníí pozemníí
komunikače na silniči čč . ÍÍ/457 prč ed krč izč ovatkou s MK ul. U Lesa a prč emíísteč níí SDZ čč . ÍZ 4a „Obeč“ a ÍZ
4b „ Koneč obče“ za krč izč ovatkou s MK U Lesa ve smeč ru Vidnava – Velkeí Kuneč tiče dle prč edlozč eneí ho
naí vrhu- viz prč ííloha čč . 1.
Podle § 77 odst. 1 píísm. č) zaí kona o silničč níím provozu uí pravu provozu míístníí a prč ečhodnou uí pravu
provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uzč itíí zarč íízeníí pro provozníí informače stanovíí na silniči ÍÍ. a ÍÍÍ.
trč íd
í y, míístníí komunikači a na verč ejneč prč íístupneí uí čč eloveí komunikači obečníí uí rč ad obče s rozsč íírčenou
puů sobnostíí. Dle § 77 odst. 2 píísm. b) jmenovaneí ho zaí kona dotčč enyí mi orgaí ny prč i stanoveníí míístníí a
prč ečhodneí uí pravy provozu na pozemnííčh komunikačííčh a uzč itíí zarč íízeníí pro provozníí informače jsou
poličie, jde-li o silniče, míístníí komunikače a verč ejneč prč íístupneí uí čč eloveí komunikače.
Souhlasneí stanovisko orgaí nu poličie, jako prč ííslusč neí mu obečníímu uí rč adu obče s rozsč íírčenou puů sobnostíí,
doručč eno mj. společč neč s zč aídostíí.
Vzhledem k uvedeneí mu spraí vníí orgaí n naí vrh míístníí uí pravy provozu daí le opeč tovneč neprojednaí val a
poskytnuteí vyjaí drč eníí, kteryí m jmenovanyí dotčč enyí orgaí n odsouhlasil navrzč enou uí pravu provozu,
posoudil jako projednaí níí ve smyslu vyí sče uvedenyí čh ustanoveníí zaí kona o silničč níím provozu.
S ohledem na vsč e vyí sče uvedeneí Meč stskyí uí rč ad Jeseníík, Odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí, jako
prč ííslusč nyí spraí vníí uí rč ad ve več čečh stanoveníí prč edmeč tneí míístníí uí pravy provozu, píísemnostíí ze dne 14.
09. 2020 oznaí mil zahaí jeníí rč íízeníí podle čč aísti sč esteí spraí vníího rč aídu, kteryí m se vydaí vaí zaí vazneí opatrč eníí
obečneí povahy a oznaí meníí o naí vrhu opatrč eníí obečneí povahy se zaí meč rem na stanoveníí míístníí uí pravy
provozu spočč íví ajííčíí v provedeníí prč edmeč tneí ho dopravníího značč eníí. V souladu s § 172 spraí vníího rč aídu,
formou verč ejneí vyhlaí sč ky podle § 25 spraí vníího rč aídu, tedy vyveč sil naí vrh opatrč eníí obečneí povahy na
uí rč edníí desče Meč stskeí ho uí rč adu Jeseníík a Meč stskeí ho uí rč adu Vidnava, včč etneč zpuů sobu umozč nčujííčíím
daí lkovyí prč íístup, a to po spraí vníím rč aídem prč edepsanou dobu 15-ti dnuů . Dotčč eneí osoby byly v naí vrhu
opatrč eníí obečneí povahy, dle § 172 odst. 1 spraí vníího rč aídu vyzvaí ny, aby podaí valy sveí prč ipomíínky a
naí mitky s tíím, zč e dle § 172 odst. 5 spraí vníího rč aídu vlastnííči nemovitostíí, jejičhzč praí va, povinnosti nebo
zaí jmy souvisejííčíí s vyí konem vlastničkeí ho praí va mohou byí t opatrč eníím obečneí povahy prč íímo dotčč eny,
nebo i jineí osoby, jejičhzč opraí vneč neí zaí jmy mohou byí t opatrč eníím obečneí povahy prč ím
í o dotčč eny, mohli
podat proti naí vrhu opatrč eníí obečneí povahy píísemneí oduů vodneč neí naí mitky ke krajskeí mu uí rč adu ve
lhuů teč 30 dnuů ode dne jeho zverč ejneč níí.
K naí vrhu opatrč eníí obečneí povahy (stanoveníí míístníí uí pravy provozu) nebyly v zaí konneí lhuů teč 30-ti dnuů
od data zverč ejneč níí na uí rč edníí desče uplatneč ny zč aídneí prč ipomíínky nebo naí mitky. Meč stskyí uí rč ad Jeseníík,
Odbor dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí proto, v souladu s § 173 spraí vníího rč aídu, tíímto opatrč eníím
obečneí povahy, stanovil míístníí uí pravu provozu na MK U Lesa - na pozemčííčh parč. čč . 1137/1 a 1135 v
k. uí . Vidnava viz prč ilozč enaí situače v prč ííloze čč . 1.
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Poučení:
V souladu s § 173 odst. 2 spraí vníího rč aídu nelze proti tomuto opatrč eníí obečneí povahy podat opravnyí
prostrč edek. Opatrč eníí obečneí povahy je vyveč sčeno po dobu 15 dnuů a nabyí vaí uí čč innosti patnaí čtyí m dnem
po dni vyveč sčeníí teí to verč ejneí vyhlaí sč ky.

„otisk uí rč edníího razíítka“
v. r.
Íng. Josef Liberda
referent odboru dopravy a silničč níího hospodaí rč stvíí

Podle § 173 odst. 1 spraí vníího rč aídu musíí byí t toto opatrč eníí obečneí povahy vyveč sčeno po dobu 15 dnuů na
uí rč edníí desče Meč stskeí ho uí rč adu Jeseníík a Meč stskeí ho uí rč adu Vidnava a takeí zverč ejneč no zpuů sobem
umozč nčujííčíím daí lkovyí prč íístup.
Záznam o zveřejnění opatření obecné povahy:
Vyveč sčeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razíítko orgaí nu, kteryí potvrzuje vyveč sčeníí a sejmutíí verč ejneí vyhlaí sč ky - opatrč eníí obečneí povahy:

Obdrží:
1. vlastnííči nemovitostíí, jejičhzč praí va, povinnosti nebo zaí jmy souvisejííčíí s vyí konem vlastničkeí ho praí va
mohou byí t opatrč eníím obečneí povahy prč íímo dotčč eni a ostatníí osoby, jejičhzč praí va, povinnosti nebo
zaí jmy mohou byí t opatrč eníím obečneí povahy dotčč eny – veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední
desce Městského úřadu Jeseník a Městského úřadu Vidnava 15 dnuů
Na več domíí:
2. Meč sto Vidnava (ÍČČ : 00303585)
3. Poličie ČČ eskeí republiky, Krajskeí rč editelstvíí poličie Olomoučkeí ho kraje, uí zemníí odbor Jeseníík,
dopravníí inspektoraí t, ÍDDS: 6jwhpv6
4. Spraí va silnič Olomoučkeí ho kraje, Strč edisko uí drzč by Vikyrč oviče, čestmistrovstvíí Jeseníík
Příloha: situače s naí vrhem uí pravy provozu na MK U Lesa a silniči čč . ÍÍ/457 v k. uí . Vidnava

3/3

