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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán dle § 124 
odst. 6 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 13.11.2019 podal(a) Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 
70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda, 
Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00  Bystrovany,  

I .  oznamuje návrh opatření obecné povahy    

dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 zákona                    
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) a po projednání 
dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, jímž je v souladu s ustanovením 
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT, 787 90  Šumperk a jejím 
souhlasu v písemném stanovisku č.j. KRPM-135285-1/ČJ-2019-140906 ze dne 18.11.2019, podle 
ustanovení § 77 odst.1 písm. c) zákona o silničním provozu, zveřejněním návrhu opatření obecné 
povahy  

STANOVENÍ  MÍSTNÍ  ÚPRAVY  PROVOZU 
 

v souladu s § 78 zákona o silničním provozu místní úpravu na silnicích II/368, III/3681 a III/3682 se 
způsob vyznačení: svislé dopravní značení - viz. příloha.  
 

Odpovědná osoba: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, 
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Ing. Lucký. 
 

Rozměry, provedení či osazení dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na 
pozemních komunikacích, v souladu s ČSN EN 12899-1 a dále dle technických podmínek                              
TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (v platném vydání).  

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



Č.j. 2019/9247/DO-MUZB-5  2

Výrobu a osazení předmětného dopravního značení zajišťuje na své vlastní náklady žadatel                          
u zhotovitele, který je držitelem platných oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže 
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení. 
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného 
typu. Dodavatelská firma předá žadateli prohlášení o shodě na dodané dopravní značení. Žadatel 
zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s podmínkami tohoto stanovení. 

 

Současně Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán dle 
ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu  

II. vyzývá  

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Dle § 172 odst. 4 
správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 
připomínky. Dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 

Odůvodnění:  

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán, tj. dle § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu obecní úřad obce s rozšířenou působností, který 
stanoví místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. 
a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupné účelové komunikaci obdržel dne 
13.11.2019 žádost o stanovení místní úpravy provozu, kterou podal(a) Správa silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, kterou 
zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00  
Bystrovany pro doplnění dopravního značení na výše uvedených silnicích z důvodu snížené 
únosnosti mostu ev.č. 368-005, k čemuž byla vyzvána č.j. 2019/3187/DO-MUZB-2 na základě 
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DOPRAVNÍHO 
INSPEKTORÁTU Šumperk, č.j. KRPM-46436/ČJ-2019-140906. 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu správní orgán předmětný návrh 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní 
informace projednal s příslušným dotčeným orgánem uvedenými v § 77 odst. 2 zákona o silničním 
provozu – tj. dle odst. b) s policií, protože jde o silnice.  Dotčený orgán vyhotovil dne 18.11.2019 
stanovisko č.j. KRPM-135285-1/ČJ-2019-140906, ve kterém vyjádřil souhlas s návrhem stanovení. 
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o 
světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a 
dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu 
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh opatření 
obecné povahy s odůvodněním proto bude v souladu s ustanovením § 171 a § 172 správního řádu 
a v úplném znění zveřejněn ve smyslu § 25 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Zábřeh a dále na úřední desce obecních úřadů v obcích Horní Studénky, Zborov, 
Olšany, Jedlí a na úřední desce Městského úřadu Štíty, neboť tímto stanovením místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích může dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území 
dotčené obce. 
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Současně správní orgán vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly písemné 
připomínky nebo odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění předmětného návrhu 
v souladu s ustanovením § 172 správního řádu.  
Návrh opatření obecné povahy bude dále dán ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.zabreh.cz/mestsky-urad/uredni-deska. 
 
 
 
 
Ivana Chládková  
referentka 
 
 
Oprávněná úřední osoba: Ivana Chládková 
 
 
Příloha: návrh – dotčeným orgánem odsouhlasená situace dopravního značení. 
 
 
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů a dále způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácen potvrzený zpět oddělení dopravy MěÚ Zábřeh. 
Z hlediska právních účinků je rozhodný den vyvěšení na úřední desce MěÚ Zábřeh. 

Vyvěšeno dne:                                Sejmuto dne:  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a dále tímto potvrzuje, že 
písemnost byla současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 
správního řádu:  
 
 

 

Rozdělovník: 

navrhovatelé (doručenky) 
1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt 
 zastoupení pro: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 

ostatní účastníci prostřednictvím (doručenky) 
2. MěÚ Zábřeh - Úřední deska, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 
3. MěÚ Štíty - Úřední deska, IDDS: 67eba9e 
4. OÚ Horní Studénky - Úřední deska, IDDS: 4kaar7i 
5. OÚ Jedlí - Úřední deska, IDDS: gipar9r 
6. OÚ Olšany - Úřední deska, IDDS: g8sasc3 
7. OÚ Zborov - Úřední deska, IDDS: wr4a3cz 

dále obdrží 
8. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6 
 

 

Pozn.: zasláno prostřednictvím datové schránky Města Zábřeh v souladu s ustanovením § 17 a § 18 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.  
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