Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

*MUSPX0277U84*

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 93489/2020
Naše sp. zn.: 86085/2020 DOP/MIHL
Vyřizuje: Ing. Michal Hlavatý
Tel.: (+420) 583 388 222
E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
Datum: 9.9.2020

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Výrok:
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, jako příslušný 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 provozu na pozemních komunikacích“), obdržel dne
20.8.2020 žádost od
Obec Olšany, IČO: 00303097, Olšany 75, 789 62 Olšany
(dále jen „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu místní komunikaci (v úseku mezi č. 129 a
č. 146) v Olšanech, z důvodu zklidnění dopravní situace v obytné zóně.
Správní orgán po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu s dotčeným orgánem,
Policií ČR - DI Šumperk, ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,
a souhlasném stanovisku ze dne 25.8.2020 pod č.j. KRPM-92213-1/ČJ-2020-140906,
v souladu s § 77 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání stanovení
dopravního značení, kterým podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu
na pozemních komunikacích

stanoví
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
místo úpravy:

místní komunikace (v úseku mezi č. 129 a č. 146)
v Olšanech – viz situace;

důvod úpravy:

zklidnění dopravní situace v obytné zóně;

dopravní značení bude provedeno:

do 30.11.2020;

odpovědná osoba:

Obec Olšany, IČO: 00303097, Olšany 75, 789 62 Olšany,
starosta obce Ing. Aleš Janderka, tel. 739 083 619;
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způsob vyznačení:

dle odsouhlasených situací, které jsou přílohou tohoto
stanovení
dopravní značky bude umisťovat odborně způsobilá firma
(kapitola 6 TP 65), dopravní značení dodá firma, která má
platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování
a umisťování dopravního značení;

dodržet:

1. vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;
2.
TP
65
„Zásady
pro
dopravní
značení
na pozemních komunikacích“; TP 85 „Zpomalovací prahy“;
3. ČSN EN 12899-1.

Příloha:
• situace dopravního značení
• stanovisko PČR -DI Šumperk (upozornění a zásady)

v. r.
Ing. Michal Hlavatý
referent odboru dopravy
Obdrží:
1. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany
Na vědomí:
1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát, Havlíčkova č. 8, 787 90 Šumperk
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