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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný orgán státní správy (dále 
také „správní orgán“), dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                
o silničním provozu“), na základě žádosti, kterou podal(a) Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc (dále jen „žadatel“), 
kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 
779 00 Bystrovany, postupem v souladu s ustanovením § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) 

oznamuje 

vydání opatření obecné povahy, kterým dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu  

STANOVÍ 

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

Odpovědná osoba: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, 
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Ing. Lucký. 
 
Rozměry, provedení i 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).  
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 musí být schváleného typu.  

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH 
 
ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY 
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh 
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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 17.04.2019                        
pod č. j. 2019/3187/DO-MUZB-2 na základě vyjádření Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje, DOPRAVNÍHO INSPEKTORÁTU Šumperk z 17.04.2019,           
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 po 
prostudování předmětné dokumentace s návrhem stanovení souhlasí za podmínek doplnění 
svislého dopravního značení IS9c před předmětnými křižovatkami přilehlých silnic před 
mostním tělesem. Podmínka byla na základě telefonické a e-mailové komunikace bezodkladně 
zástupcem navrhovatele doplněna do návrhu a následně odsouhlasena dotčeným orgánem.  

Protože dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu 
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, byl návrh opatření obecné povahy 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 (vyvěšen byl 21.11.2019, svěšen 09.12.2019. Z hlediska 
právních účinků je rozhodný den vyvěšení na úřední desce MěÚ Zábřeh, viz ustanovení § 25 
odst. 3 správního řádu), současně byl zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle                      
§ 25 odst. 2 správního řádu. Dále byl návrh neprodleně, v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 
správního řádu, odeslán prostřednictvím datové schránky Města Zábřeh, v souladu 
s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ke zveřejnění 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 může dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území stanovením 
dotčených obcí. Správní orgán v návrhu, podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, vyzval 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly písemné připomínky nebo odůvodněné 
námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění předmětného návrhu s tím, že zmeškání úkonu 
nelze prominout. 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, 
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mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke 
správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Správní orgán jiné osoby neurčil. 

Dne 02.12.2019 správní orgán obdržel vyjádření k návrhu opatření obecné povahy od obce 
Horní Studénky, 789 01 Horní Studénky 44, ve kterém sděluje, že s navrhovaným svislým 
dopravním značení souhlasí. Dále uvádí: „Upozorňujeme na technický stav komunikace II/368 
od křížení s III/3681 po vjezd do obce Horní Studénky, který není dle našeho názoru způsobilý 
pro provoz kamionové dopravy, zejména pak v zimním období. V minulých letech byla obec 
několikrát oslovena k zajištění techniky k vyproštění uvízlých vozidel. Nejbližší náhradní 
variantou pro objízdnou trasu je komunikace Klášterec – Zborov – Horní Studénky – Štíty. 
V úseku Klášterec – Zborov dochází v zimních měsících také k častému blokování průjezdu 
uvízlými kamiony. Panuje obava ze zvýšené hustoty provozu po silnici III/3682, která navazuje            
v Horních Studénkách na silnici II/368 směrem dolů do Štítů, a je jedinou komunikací zajišťující 
dopravní obslužnost. Navrhujeme zvážení úplného zákazu vjezdu kamionové dopravy jak na 
komunikaci III/3682 (kde v minulosti omezující dopravní značení již bylo umístěno), tak na 
komunikaci II/368 a přesměrování dopravy na komunikaci třídy I/11“.      

Dne 12.12.2019 správní orgán obdržel vyjádření k návrhu opatření obecné povahy od obce 
Zborov, 789 01 Zborov 28, které je označeno jako námitka, kterou odůvodňuje takto: „Realizací 
tohoto návrhu opatření obecné povahy dojde k přesunu dopravy nákladní na sil. č. III/3682 
Klášterec – Zborov – Horní Studénky. Vzhledem k převýšení mezi Kláštercem a Zborovem              
a tvarem této silnice hrozí v zimním období její zablokování kamiony a tím k omezení dopravní 
obslužnosti obce. Obec Zborov proto navrhuje umístiti předmětnou značku v obci Klášterec 
před křižovatkou silnice I. tř. č. 11 směr Zborov. Tím dojde k přesunu nákladní dopravy po silnici 
č. 11 a následně v obci Bukovice na sil. I. tř. č. 43 směr Štíty. S tím souvisí náš další návrh, 
umístit toto omezující značení ve městě Štíty sil. I. tř. č. 43, před křižovatkou směr Horní 
Studénky u autoservisu – sil. II/368. Touto námi navrhovanou úpravou se zamezí blokace 
kamionů, ke které v zimním období dochází v úseku sil. II/368 Štíty – Horní Studénky“. 

Správní orgán se výše uvedenými připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné 

povahy a uvádí k nim:   

Dle § 172 odst. 5 správního řádu mohou podávat námitky 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. Správní orgán jiné osoby neurčil a má za 
to, že obec Zborov nelze zařadit mezi vlastníky nemovitostí, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva by mohla být opatřením obecné povahy přímo 
dotčena; tímto opatřením jsou dotčeny silnice II/368, III/3681 a III/3682, která je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje a jejímž majetkovým správcem je současně i žadatel.   

K oběma výše uvedeným připomínkám, neboť obě lze vyhodnotil jako obdobné, správní orgán 
dále uvádí:  

Na základě vyhodnocení hlavních prohlídek mostů (HP 2014 - Zábřežsko), byla snížena 
zatížitelnosti některých mostů, včetně mostu na silnici II/368 ev.č. 368-005 a podána žádost                     
o související stanovení, které bylo po projednání s dotčeným orgánem a jeho odsouhlasení 
následně vydáno pod č.j. 2015/643/DO-MUZB-2, a kterým byla zatížitelnost změněna takto:  

 
 

Ev.č.  mostu 

                          

Místopisně 

Zatížitelnost původní Zatížitelnost nová - osadit Nově osadit 

      B 13    E 13 B 13 E 13 B 14 

368 - 005 Horní Studénky         20     30 12 18 9,0 t 
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Dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zabezpečuje 
vlastník nebo správce prohlídky dotčené komunikace, a to dle § 6 odst. 2 uvedené vyhlášky ve 
lhůtách u silnice II. třídy 2x měsíčně a u silnice III. třídy 1x měsíčně. Dále dle § 8 této vyhlášky 
zabezpečuje také prohlídky mostních objektů, které se dělí na běžné, hlavní, kontrolní                              
a mimořádné. Dle aktuálního telefonického zjištění u majetkového správce je most 368-005 ve 
špatném stavu (5/5). Majetkový správce již provedl opatření nutná k zajištění bezpečnosti 
provozu (vyznačil sníženou zatížitelnost), a dále požádal o toto stanovení k zajištění plynulosti 
silničního provozu.  

Dne 17.04.2019 správní orgán obdržel vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství 
policie Olomouckého kraje, DOPRAVNÍHO INSPEKTORÁTU Šumperk č.j. KRPM-46436/ČJ-2019-
140906 z 17.04.2019, které je součástí spisu a v němž je uveden požadavek na doplnění níže 
uvedené snížení tonáže na mostu ev.č. 368-005 o vyznačení objížďkové trasy. Správní orgán 
následně 17.04.2019 výzvou č.j. 2019/3187/DO-MUZB-2 vyzval Správu silnice Olomouckého 
kraje, p.o., k nápravě komunikačních závad, spočívajících ve vyznačení objízdných tras z důvodu 
snížení únosnosti některých mostů převádějících dopravu po silnicích II. a III. tříd, a to 
příslušným dopravním značením. Dle § 5 zákona o pozemních komunikacích jsou silnice II. třídy 
určeny pro dopravu mezi okresy a silnice III. třídy je určena k vzájemnému spojení obcí nebo 
jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. 
Správa silnice Olomouckého kraje, p.o., reagovala a 21.5.2019 pod zn.: SSOK-SU 10975/2019 
mj. odpověděla, že se uvedenou problematikou velmi intenzivně zabývá (celé podání ve spisu).  
Následně – 13.11.2019, byla podána žádost o stanovení, která byla projednána zákonným již 
výše popsaným postupem a jejímž výsledkem je toto opatření.     
Správnímu orgánu je už z dřívějška známa „snaha“ nejen těchto dvou obou obcí (i dalších, 
okolních) o omezení kamionové dopravy na silnici II/368 a navazujících okolních silnic III. tř.  
Správní orgán v uplynulých letech tyto již několikrát informoval (např. telefonicky), že dle § 24a 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“), omezit tranzitní nákladní dopravu prováděnou 
nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž největší povolená hmotnost činí 12 tun                     
a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit stanovením místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, jen je-li možné využít jinou 
vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající zpoplatnění. Žádost                    
o takovéto stanovení ale vlastníkem předmětné pozemní komunikace z důvodu její ochrany ani 
dotčenými obcemi podána nebyla. Podána byla žádost o stanovení návěstí před křižovatkou 
s omezením (IS 9c), značka informuje o omezení provozu za nejbližší křižovatkou, z důvodu 
snížené zatížitelnosti mostu ev.č. 368-005, která ale již byla stanovena dne 01.04.2015. Tímto 
stanovením je reagováno na požadavek dotčeného orgánu na včasné vyznačení této 
skutečnosti, neboť správnímu orgánu jsou známy případy, kdy vozidla, které přes předmětný 
most mělo zakázáno projet, dojelo až k němu a následně bylo velmi nesnadné tuto situaci řešit. 
Správnímu orgánu je známo, že po tomto úseku není vedena ani veřejná linková doprava, na 
rozdíl od obcí Zborov již zmiňované silnice III/3682. Správní orgán však považuje toto omezení 
za dočasné a předpokládá, že předmětný most jeho vlastník uvede do vyhovujícího stavu, 
stejně jako související úsek silnice II. třídy. 

 

Poučení:  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, 
který opatření obecné povahy vydal.  
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Z hlediska právních účinků je rozhodný den vyvěšení na úřední desce MěÚ Zábřeh, neboť dle 
dikce § 25 odst. 3 správního řádu dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje.  

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 

  
 
 
 
Ivana Chládková  
referentka 
 
 
 
Příloha:  

 dotčeným orgánem odsouhlasená situace dopravního značení. 
 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a dále způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a po sejmutí vráceno potvrzené 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 obdrží 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 
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