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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů,
na základě žádosti, kterou 12.10.2020 podal(a) Obec Bohuslavice, IČO 00302384, Bohuslavice 2,
789 72 Bohuslavice (dále jen “žadatel”), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc
s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany projednal podle § 77 odst. 3) zákona o
silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, jímž je podle
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, která vyjádřila s předmětným návrhem
přechodné úpravy provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky, Dopravního inspektorátu
Šumperk, č.j. KRPM-111665-1/ČJ-2020-140906 z 13.10.2020, a proto
oznamuje
vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), kterým
STANOVÍ
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy – viz
příloha – dotčených uzavírkou silnice 31541 v obci Bohuslavice a její objížďkou.
Termín: 26.10.2020 - 04.11.2020.
Důvod: Úplná uzavírka provozu na silnici III. třídy č. 31541 v Bohuslavicích v rámci nutné výměny
kanalizačního konusu a poklopu, asfaltování, u domu č.p. 67.
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Odpovědná osoba: Obec Bohuslavice, IČO 00302384 – Bc. Luboš Vlček, tel.č. 732 614 098.
Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití přechodného dopravního značení dle
schválených situací umístění DZ PÚP, které jsou přílohou stanovení, po dobu nezbytně nutnou
a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Podmínky pro žadatele k provedení přechodné úpravy provozu:
− Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
o vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích;
o technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu
na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky;
o TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání,
2015 (MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015);
o TP 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, 1. vydání, 2013 (MDOPK č.j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013);
o ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“;
o VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1.
− V souladu s podmínkami TP 66 III. vydání „Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích“ kapitola 7), dle TP 65 III. vydání „Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích“ kapitola 6) dopravní značení dodá a umístí firma, která má
platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při
provádění, osazování a umisťování dopravního značení.
− Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou
provozu, je nutné předepsaným způsobem zneplatnit.
− S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou
instalovány všechny značky a dopravní zařízení.
− Za snížené viditelnosti, dle ustanovení § 2 odst. ff) zákona 361/2000 Sb. musí být dopravní
zařízení, viz příloha 10 vyhlášky 294/2015 Sb., doplněno výstražným světlem žluté barvy.
(podm. DI PČR).
− Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací viditelné z dostatečné vzdálenosti,
udržováno ve funkčním stavu (čistotě) správně umístěno, nesmí být překryto zelení, sloupy,
reklamním zařízením, apod., a musí být zabezpečeno tak, aby vlivem povětrnostních
podmínek nebo provozu nedocházelo k jeho deformaci, posunutí, pootočení, apod.
− Přechodné dopravní značení musí být kontrolováno - poškozené, zničené a odcizené dopravní
značky a dopravní zařízení musí být neprodleně nahrazeno.
− Bezprostředně po ukončení předmětného důvodu bude přechodné dopravní značení ihned
odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
− Toto stanovení přechodné úpravy provozu není použitelné samostatně, ale pouze jako součást
souvisejícího rozhodnutí o povolení úplné uzavírky.
Odůvodnění:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako příslušný orgán státní správy, tj.
územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona o silničním
provozu, tj. územně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností i dle § 77 odst. 1 zákona o
silničním provozu ke stanovení místní přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci
obdržel 12.10.2020 od žadatele žádost o stanovení výše uvedené přechodné úpravy provozu.
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Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu, zpracovaný společností Dopravní značení
Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany.
Protože mj. přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích provedenou dopravními
značkami zákazovými a těmi, z nichž plynou účastníkům provozu odlišné povinnosti, než jaké
by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze v souladu
s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovit opatřením obecné povahy, byl
návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednán ve smyslu § 77 odst. 3) zákona o silničním
provozu s příslušným dotčeným orgánem, jímž je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu policie. Dotčený orgán na základě projednání vyjádřil ve svém stanovisku s předmětným
návrhem přechodné úpravy provozu souhlas a správní orgán následně, podle § 77 odst. 1 písm.
c) zákona o silničním provozu a v souladu s § 78 zákona o silničním provozu, stanovil přechodnou
úpravu provozu vydáním opatření obecné povahy dle ustanovení § 77 odst. 5) zákona o silničním
provozu a v souladu s § 173 odst. 1) správního řádu.
Poučení:
Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy
a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu. Dle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Ivana Chládková
referentka
Příloha: situace uzavírka s DIO.
Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, nabývá účinnosti 5 dnem po
vyvěšení.
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a písemnost současně
zveřejnil i způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 25 odst. 2 správního řádu:
Rozdělovník
1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt
zastoupení pro: Obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, 789 72 Bohuslavice
2. MěÚ Zábřeh - Úřední deska, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
3. OÚ Bohuslavice - Úřední deska, IDDS: wrwbp24
4. OÚ Lukavice - Úřední deska, IDDS: ug4asa2
5. OÚ Dubicko - Úřední deska, IDDS: xcpbejc
6. OÚ Leština - Úřední deska, IDDS: iqybmzk
7. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
8. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
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