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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný správní orgán podle § 77
odst. 1 písm. c) a § 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 silničním provozu“)
na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne
17.05.2022 podala

Obec Nemile, IČO 00635871, Nemile 93, 789 01 Nemile,

(dále jen „žadatel“)

a po projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 3
zákona o silničním provozu, jímž je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR,
DI Šumperk ve stanovisku č.j. KRPM-155068-2/ČJ-2022-140906 ze dne 09.11.2022

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

v souladu s § 78 zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
V souladu s § 61 odst. 2 zákona o silničním provozu místní úprava provozu na pozemních
komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená dopravními značkami,
světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními.

Popis:

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/31534 a III/31537, místních komunikacích MK 2c,
3c.1, 4c, 6c, 7c, 8c, 12c, 14c, 15c, 16c, 17c, 22c, 25c, 26c, 30c a veřejně přístupných účelových
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komunikacích 1d až 12d k.ú. Nemile, Filipov u Zábřeha a Lupěné (konkrétní místa a způsob
vyznačení viz příloha), z důvodu aktualizace pasportu dopravního značení v obci.

Odpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek, starosta obce Nemile, tel. č.: 603 550 313

Zásady pro stanovení místní úpravy provozu:

1. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ – III. vydání.

3. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“.

4. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

5. ČSN EN 1436 + A1, včetně Opravy 1 – Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní
značení.

6. 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.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného
typu.

7. Dodavatelská firma předá žadateli prohlášení o shodě na dodané dopravní značení.

8. Dopravní zařízení nesmí být překrýváno zelení, sloupy, apod.

9. Dopravní zařízení musí být udržováno ve funkčním stavu (např. pravidelným čištěním).

10. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s podmínkami tohoto stanovení.

Odůvodnění:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1
písm. c) a § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, tj. územně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu a užití zařízení pro
provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové
komunikaci, obdržel žádost o stanovení výše uvedené místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, žádost dne 17.05.2022 podala obec Nemile.

Návrh stanovení místní úpravy provozu byl 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 ČR, DI Šumperk, který posuzuje předmět žádosti z hlediska možného ovlivnění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Ve stanovisku č.j. KRPM-155068-2/ČJ-2022-140906 ze
dne 09.11.2022 s předmětným řešením dle předložené dokumentace pasportu dopravního značení
souhlasí.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích lze stanovit opatřením obecné povahy, jde-li o světelné
signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové
tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti
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odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl v souladu s ustanovením § 171 a 172 správního
řádu v úplném znění vyhotoven pod č.j. MUZB/57114/2022/OD ze dne 16.11.2022 a zveřejněn
ve smyslu § 25 správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh (od 18.11.2022 do
02.12.2022) současně správní orgán vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
písemné připomínky nebo odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění předmětného
návrhu v souladu s ustanovením § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl dále
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na http://www.zabreh.cz/uredni-
deska/2/p1=1737. K návrhu opatření obecné povahy ve stanovené lhůtě u správního orgánu
neuplatnil nikdo připomínky.

Silniční správní úřad tedy stanovil místní úpravu provozu dle předloženého pasportu dopravního
značení, který zároveň z hlediska bezpečnosti silničního provozu odsouhlasila i Policie ČR, DI
Šumperk.

Poučení:

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti opatření obecné povahy
nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Z hlediska právních účinků je
rozhodný den vyvěšení na úřední desce MěÚ Zábřeh podle § 25 odst. 3 správního řádu.

Ing. Radovan Till
vedoucí oddělení dopravy

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Ing. Pavel Korger
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Radovan Till

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Zábřeh, OÚ Lesnice
a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha

 Situace a Policií ČR odsouhlasené návrhy trvalého dopravního značení

http://www.zabreh.cz/uredni-deska/2/p1=1737
http://www.zabreh.cz/uredni-deska/2/p1=1737
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Č.j. MUZB/05612/2023/OD Strana 4/4

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Nemile, IDDS: 7s3awzg

ostatní účastníci (doručenky)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn

dále obdrží
3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6

na vědomí
4. Městský úřad Zábřeh, Úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
5. Obecní úřad Nemile, Úřední deska, IDDS: 7s3awzg
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