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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodá řství (dá le jen „správní orgá n“) příslušný
podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zá konů , ve znění pozdějších předpisů (dá le jen „zá kon o provozu na pozemních
komunikacích“) obdržel dne 3.2.2020 žá dost právnické osoby Správa silnic Olomouckého kraje,
Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Středisko ú držby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, IČ
70960399 o vydá ní stanovení přechodné ú pravy provozu na silnicích, II a III. tř, na ú zemí okresu
Jeseník pro užití dopravních značek a zařízení při označení pracovních míst a krá tkodobých uzavírek v
souvislosti s běžnou ú držbou silnic, označení nerovností na vozovkách a ostatních situacích se
zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překá žky provozu apod.) podle ustanovení § 61 odst 4
zákona o provozu na pozemních komunikacích v termínu od data nabytí právní moci do 31.12.2020.
K žá dosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR dopravního inspektorá tu Jeseník, č.j. KRPM –
11400-1/ČJ – 2020 – 141106 ze dne 24.1.2020, Dopravní inspektorá t doporučuje užití dopravní
značek a zařízení dle vzorových schémat TP 66 „ zá sady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích , II vydá ní“.
Městský ú řad Jeseník na zá kladě žá dosti, projednaných a doporučených situací podle ustanovení § 61
odst. 4 c) „zá kon o provozu na pozemních komunikacích“, II a III. tř, na ú zemí okresu Jeseník, v souladu
s § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 „zá kon o provozu na pozemních komunikacích“ a vyhlá škou 294/2015
Sb., kterou se prová dí pravidla provozu na pozemních komunikacích a ú prava a řízení provozu na
pozemních komunikacích

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Místo přechodné ú pravy:

na silnicích, II a III. tř, na ú zemí okresu Jeseník

Dů vod přechodné ú pravy:

označení pracovních míst a krá tkodobých uzavírek v souvislosti s
běžnou ú držbou silnic. označení nerovností na vozovká ch a ostatních
situacích se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překá žky
provozu apod.)

Doba ú pravy:

od data nabytí právní moci do – 31.12.2020

Tel.: 584 498 402
e-mail: jiri.toman@mujes.cz
Masarykovo ná m 167/1, 790 01 Jeseník
pracoviště: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

www.jesenik.org
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Instalace dopravního značení provede:

Odpovědná osoba:

Způ sob vyznačení:

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11
Olomouc, Středisko ú držby Šumperk, Ztracená 684, 788
13 Vikýřovice, IČ 70960399

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Středisko
ú držby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, IČ 70960399, Dušan
Robotka, Vedoucí cestmistr, Správa silnic Ol. Kraje, J. Ježka 556, 790 01 Jeseník,
tel: 734 287 781
Dle přiložených situací odsouhlasených orgá nem policie a správním
orgá nem (viz. příloha).

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1.

Provedení a umístění dopravního značení a zařízení musí odpovídat vyhlá šce č. 294/2015 Sb.,
kterou se prová dějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a ú prava a řízení provozu na
pozemních komunikacích.

2.

Označení pracovních míst se prová dí podle schvá lených vzorových schémat. Tato schémata je
nutno přizpů sobit konkrétní situaci.

3.

Bude dodržena ČSN 01 80 20 včetně změny č.1 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“.

4.

Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s TP 65 ”Zá sady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích” - II. vydá ní.

5.

Pokud si to vyžá dá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemních komunikacích řízen
ná ležitým počtem ná ležitě poučených a vybavených osob.

6.

S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizová no, smí být započato teprve tehdy, až jsou
instalová ny všechny značky, světelné signá ly a dopravní zařízení.

7.

Bezprostředně po ukončení akce bude přechodné dopravní značení a zařízení odstraněno a
stávající dopravní značení obnoveno v celém rozsahu.

8.

Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržová ny ve funkčním stavu a v čistotě a
správně umístěny.

9.

Označení výtluků bude prová děno svislým dopravním značením (SDZ) č. A7a „nerovnost
vozovky“. Nerovnosti delší než 500m budou doplněny SDZ č. E4 - „Délka ú seku“

10.

V rámci výše uvedené ú držby a oprav budou pracovní místa označeny dle schémat z TP 66 a to
konkrétně v obci B/1, B/2, B/4, B/5.1, B/6, B/25.1, /1 a mimo obec C/1, C/2, /4, C/5, C/11, C/
13. Konkrétní schéma (kombinace schémat ) bude vybrá no dle aktuá lní dopravní situace. V
případě potřeby bude silniční provoz také řízen ná ležitým počtem řá dně vybavených
(reflexními vestami, zastavovacími terčíky) a poučených osob.
Provedení a umístění dopravních značek bude odpovídat ČSN EN 12899 - a TP 66 „Zá sady pro
přechodné dopravní značení, II. vydá ní“.

11.

Odůvodnění:
Správní orgá n dne 3.2.2020 obdržel od žadatele žá dost ve věci stanovení přechodné ú pravy
provozu na silnicích, II a III. tř, na ú zemí okresu Jeseník při označení pracovních míst a krá tkodobých
uzavírek v souvislosti s běžnou ú držbou silnic, označení nerovností na vozovká ch a ostatních situacích
se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překá žky provozu apod.) podle ustanovení § 61 odst. 4 c)
zákona o silničním provozu v termínu od data nabytí právní moci do 31.12.2020.
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Dle § 77 odst 5 zá kon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné ú pravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní ú řad návrh opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podává ní připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Správní orgá n na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhlá škou opatření obecné
povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení na silnicích, II a III. tř. na ú zemí okresu Jeseník
při označení pracovních míst a krá tkodobých uzavírek v souvislosti s běžnou ú držbou silnic, označení
nerovností na vozovkách a ostatních situacích se zajištěním BESIP (dopravní nehody, pevné překá žky
provozu apod.) podle ustanovení § 61 odst. 4c) zá kona o silničním provozu v termínu od data nabytí
právní moci do 31.12.2020.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řá du nelze podat opravný
prostředek, dle § 77 odst. 5 zá kona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá ú činnosti
pá tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlá šky.

Ing. Kateřina Ivanová
pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodá řství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů .
Vyvěšeno dne:
………………………………………..

Sejmuto dne:
……………………………………………

Razítko, podpis orgá nu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření:
Příloha:
Situace odsouhlasená orgá nem policie ČR a správním orgá nem.

Obdrží:
1. Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, Středisko ú držby Šumperk,
Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, IČ 70960399
Na vědomí:
2. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorá t Jeseník, IDDS: 6jwhpv6
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3. Ú řední deska města Jeseníku
4. Ú řední deska města Zlaté Hory: podatelna@zlatehory.cz
5. Ú řední deska města Ž ulová : podatelna@mestozulova.cz
6. Ú řední deska města Javorník: podatelna@mestojavornik.cz
7. Ú řední deska města Vidnava: podatelna@vidnava.cz
8. Ú řední deska obce Bernartice: podatelna@bernartice.eu
9. Ú řední deska obce Bílá Voda: bilavoda@javornicko.cz
10. Ú řední deska obce Černá Voda: cernavoda@jen.cz
11. Ú řední deska obce Hradec – Nová Ves: obec@hradec-novaves.cz
12. Ú řední deska obce Kobylá nad Vidnavkou: podatelna@oukobyla.cz
13. Ú řední deska obce Lipová-lá zně: podatelna@lipova-lazne.cz
14. Ú řední deska obce Ostružná : podatelna@obecostruzna.cz
15. Ú řední deska obce Supíkovice: referent@supikovice.cz
16. Ú řední deska obce Uhelná : uhelna@uhelna.cz
17. Ú řední deska obce Velká Kraš: podatelna@velkakras.cz
18. Ú řední deska obce Velké Kunětice: podatelna.vk@velkekunetice.cz
19. Ú řední deska obce Písečná : podatelna@pisecna.cz
20. Ú řední deska obce Skorošice: skorosice@kr-olomoucky.cz
21. Ú řední deska obce Stará Červená Voda: referent@staracervenavoda.cz
22. Ú řední deska obce Vlčice: vlcice@vlcice.cz
23. Ú řední deska obce Mikulovice: podatelna@mikulovice.cz
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