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 *MURYX00T1NE3* 
MURYX00T1NE3

 

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
dle rozdělovníku Ze dne:       

Č.J.: MURY 15248/2018 
Spisová značka: DASH 296/2018 VYS / 2  
  
Vyřizuje: Renata Vyslyšelová, Bc. 
Telefon: 554 254 260 
E-mail: vyslyselova.renata@rymarov.cz 
  
Datum: 29.06.2018 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Stanovení přechodné úpravy provozu  

 
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný podle ust. § 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 
27.06.2018 žádost, kterou podala 
společnost KARETA s.r.o., IČO 62360213, Krnovská 51, 792 01 Bruntál, zast. na základě plné moci ze 
dne 05.08.2015 společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ: 27848116, Pavelkova 
222/2, 779 00 Olomouc, 
(dále jen žadatel), 
 
o stanovení přechodné úpravy provozu pro stavbu „Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov –Ruda, 
II. etapa“ částečná uzavírka silnice III/4451, staničení km 21,210  – 22,539 v k.ú. Tvrdkov, v termínu 
od 15.07.2018 do 15.09.2018. 
 
Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu – schéma částečné uzavírky silnice III/4451 
a písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, 
Územního odboru Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-144196/ČJ-2018-070106 ze dne 25.06.2018. 
 
V souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„správní řád“) a ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání  
opatření obecné povahy, které podle ust. § 77 odst. 1 písm.c) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. 

stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

 
místo přechodné úpravy silnice III/4451 staničení km 21,210  – 22,539 v k.ú. Tvrdkov 
důvod přechodné úpravy „Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov –Ruda, II. etapa“ 
způsob vyznačení  podle výkresu částečné uzávěry, která je nedílnou přílohou  
    tohoto stanovení; 

 
doba úpravy v termínu od 15.07.2018 do 15.09.2018  
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odpovědná osoba  Bc. Roman Palla, tel.: 773070719 
Kareta Bruntál s.r.o. 
IČO 62360213 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál     

dodržet zejména  1. vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., v platném znění 
2. TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 MD „Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání“ 
3. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení-Část 1; Stálé 
dopravní značky“ 

 
Dále bude respektováno následující 

1. Bude respektován souhlas s  částečnou uzavírkou vydaný SS MSK, p.o., stř. Bruntál pod zn.: 
SSMSK/2018/16083/Kop ze dne 18.06.2018. 

2. Bude respektováno vyjádření KÚOK, ze dne 25.06.2018, č.j.: KUOK 69252/2018, 
KUOK/66824/2018ODSH-VD/259 s podmínkami, že na silnici III/4451při částečné uzavírce 
budou provozovány mezikrajské linky veřejné linkové dopravy v celém rozsahu bez omezení. 

3. Dopravní značení bude realizovat firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto 
prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování 
dopravního značení. 

4. Po ukončení platnosti stanovení přechodného DZ bude přechodné dopravní značení ihned 
odstraněno a stávající dopravní znační bude uvedeno do původního stavu. 

5. Dopravní značení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí 
být správně umístěny. 

6. Dopravní situace s přechodným značením odsouhlasená orgánem policie bude použita pro 
vydání rozhodnutí MěÚ Rýmařov, ODSH ve smyslu ust. § 25 zákona č. 13/19997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů. 

7. Při provádění prací bude silniční provoz řízen řádně poučenými a proškolenými pracovníky; 
pracovníci budou vybaveni a označeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platné znění. 
 

Odůvodnění 
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 27.06.2018 žádost od 
společnosti KARETA s.r.o., IČO 62360213, Krnovská 51, 792 01 Bruntál, zast. na základě plné moci ze 
dne 05.08.2015 společnosti Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ: 27848116, Pavelkova 
222/2, 779 00 Olomouc o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavby pod 
názvem „Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda, II. etapa“. Termín realizace přechodné 
úpravy provozu  je v termínu od 15.07.2018 do 15.09.2018. 
Přechodná úprava provozu byla v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona projednána a odsouhlasena 
příslušným dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského 
kraje, Územního odboru Bruntál, dopravní inspektorát, státní orgán pro dohled nad bezpečností 
a plynulostí silničního provozu, a to vyjádřeným stanoviskem pod č. j.: KRPT-144196/ČJ-2018-070106 
ze dne 25.06.2018 
 
Protože se jedná v navrženém dopravním značení o příkazové a zákazové dopravní značky, které 
ukládají účastníkům provozu odlišné povinnosti od obecné úpravy provozu, stanovil zdejší úřad 
přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy. 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, nedoručoval 
zdejší úřad návrh opatření obecné povahy, ani nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo 
námitek. 
 
Toto stanovení je podkladem pro opatření dalších místně příslušných správních orgánů.  
Žádosti žadatele bylo vyhověno v plném rozsahu. 
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Upozornění 
Opatření obecné povahy přechodná úprava provozu se nevztahuje na jiné fyzické či právnické osoby, 
které vykonávají práce pro Kareta Bruntál s.r.o., na základě smluvních vztahů.     
Toto opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích, nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.  
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 
Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit 
v přezkumném řízení.  
Právní účinky má doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městské úřadu 
Rýmařov.  
 
 
Bc. Renata Vyslyšelová 
vedoucí odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
     
Příloha 
1x výkresu částečné uzávěry sil. III/4451 
 
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce, a současně i na 
elektronické úřední desce MěÚ Rýmařov a OÚ Tvrdkov. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne   ……………….. 

 
 

Sejmuto z úřední desky dne   ..………………. 
 
 

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Dotčené úřady 
žádáme o zaslání sejmutého stanovení zpět na náš úřad. 
 

Obdrží  
navrhovatel 
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ: 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Olomouc 
-ISDS 
 
Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Městský úřad  Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01Rýmařov 
Obecní úřad Tvrdkov, Tvrdkov  57, 793 44 Tvrdkov 
 
dotčené orgány státní správy 
Policie ČR–OŘ, Dopravní inspektorát Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál-ISDS 
KÚOL, ODSH, Oddělení veřejné dopravy- Ing. Fiala, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc- ISDS 
KÚ MSK, ODaCHR, dopravní úřad-Ing. Janečková, 28. října 117, 702 18 Ostrava-ISDS  
ARRIVA MORAVA, a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava -ISDS 
VOJTILA TRANS s.r.o., Mlýnská 522, 798 17 Smržice, provozovna Uničov, Olomoucká 226, 783 91 
Uničov- ISDS 
 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
SSMSK, stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál-ISDS 
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