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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y   

S T A N O V E N Í  M Í S T N Í  Ú P R A V Y  P R O V O Z U  
 

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“), na základě žádosti 

od 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje Cekr CZ s.r.o., IČO: 27821251, Mazalova 57/2, 

787 01 Šumperk 

(dále jen „žadatel“), ze dne 14.10.2019 a 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 kladném stanovisku ze dne 21.10.2019 pod č.j. KRPM-124941-

1/ČJ-2019-140906, 

 

v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání 

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

na pozemních komunikacích 

 

s t a n o v í 
 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích 

 

místo úpravy:  silnice III/3703 a přilehlé místní a veřejně přístupné 

účelové komunikace v k. ú. Dolní Studénky - viz situace  
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způsob vyznačení:  dle odsouhlasené situace, která je přílohou tohoto           

stanovení  

                                                                 

dopravní značení 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;  

 

dopravní značení bude provedeno:  do 31.1.2020 

 

důvod: zvýšení BESIP a upřesnění dopravního značení dle pasportu 

místních komunikací obce v souvislosti s rekonstrukcí 

komunikace – akce: „III/3703 Šumperk – Sudkov“ 

 

osoba odpovědná za umístění DZ: STRABAG a.s. IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5, Ing. Jan Kovářik, tel. 606 640 699 

 

dodržet:   1. vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;  

2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“;  

3. ČSN EN 12899-1; ČSN EN 1436. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

Správní orgán obdržel dne 14.10.2019 od žadatele žádost o stanovení místní úpravy provozu na 

silnici III/3703 a přilehlých místních a veřejně přístupných účelových komunikací v k. ú. Dolní 

Studénky, z důvodu zvýšení BESIP a upřesnění dopravního značení dle pasportu místních 

komunikací obce v souvislosti s rekonstrukcí komunikace – akce: „III/3703 Šumperk – Sudkov“ 

Předloženou žádost správní orgán dle § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

projednal s dotčeným orgánem, Policií ČR - DI Šumperk, který dne 21.10.2019 vydal kladné 

stanovisko pod č.j. KRPM-124941-1/ČJ-2019-140906.  

Vzhledem k tomu, že z návrhu změny dopravního značení vyplývají pro účastníky silničního 

provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu (návrh změny dopravního značení řeší 

doplnění, úpravu dopravních značek příkazových, zákazových, světelných signálů, dopravních 

značek upravujících přednost a dodatkové tabulky k nim), správní orgán postupoval při stanovení 

místní úpravy provozu v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích  

dle ustanovení části šesté správního řádu – opatření obecné povahy. 

Dle § 172 odst. 4 správního řádu 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 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 do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. V této 

lhůtě nebyly správnímu orgánu podány žádné písemné námitky proti návrhu opatření obecné 

povahy a ani připomínky, a proto správní orgán stanovil místní úpravu provozu vydáním opatření 

obecné povahy v rozsahu dle předložené žádosti. 

 

 



 3|3 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

Dle § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 

po dni vyvěšení. Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat 

opravný prostředek. Dle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními 

předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 

 

Příloha:  

• situace dopravního značení 

 

 

 

 

 

                                                                                          v. r. 

Ing. Michal Hlavatý 

referent odboru dopravy 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce správních orgánů  

dle rozdělovníku po dobu min. 15 dnů. Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený 

doklad odboru dopravy Městského úřadu Šumperk. 

 

 

Vyvěšeno dne: ………………………   Sejmuto dne:  ……………………… 

 

 

 

Právní účinky se řídí veřejnou vyhláškou Městského úřadu Šumperk. 

 

 

 

 

Obdrží:  

1. Cekr CZ s.r.o., Mazalova 2, 787 01 Šumperk 

2. OÚ Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky– úřední deska na 15 dnů 

3. MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk – úřední deska na 15 dnů 

 

Na vědomí: 

1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát, Havlíčkova č. 8, 787 90 Šumperk 

4. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684,  

788 13 Vikýřovice 

5. Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
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