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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, p.o. Středisko údržba Šumperk, IČO: 70960399, Ztracená 
684, 788 13 Vikýřovice, 

(dále jen „žadatel“) ze dne 11.5.2016 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 16.5.2016 č.j. KRPM-65235/ČJ-
2016-140906,

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 pozemní komunikaci

místo úpravy: mosty – Hanušovicko (viz tabulka v příloze)

způsob vyznačení: DZ č. B13, B14, E13 (viz tabulka v příloze)

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; 
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dopravní značení bude provedeno: do 31.8.2016

důvod: změny zatížitelnosti mostů 

osoba odpovědná za umístění DZ: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržba 
Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice; 
p. Jaroslav Řehůřek, tel.: 583 231 430 

dodržet:  1. vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích; 
2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“; 
3. ČSN EN 1436, ČSN EN 12899-1. 

O d ů v o d n ě n í

Správní orgán obdržel dne 11.5.2016 od žadatele žádost o stanovení místní úpravy provozu 
na silnicích III. tříd na Hanušovicku (viz tabulka v příloze), z důvodu změny zatížitelnosti mostů.

Předloženou žádost správní orgán dle § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích 
projednal s dotčeným orgánem, Policií ČR - DI Šumperk, který dne 16.5.2016 vydal kladné 
stanovisko pod č.j. KRPM-65235/ČJ-2016-140906. 

Vzhledem k tomu, že z návrhu změny dopravního značení vyplývají pro účastníky silničního 
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu, 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 pominout. 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.

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: 

 Tabulka změny zatížitelnosti mostů 

Mgr. Jan Pospíšil
referent oddělení silniční dopravy, 
SH a dopravních přestupků
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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. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržba Šumperk, Ztracená 684, 
788 13 Vikýřovice

2. MěÚ Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice - úřední deska na 15 dnů
3. MěÚ Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město - úřední deska na 15 dnů
4. MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk - úřední deska na 15 dnů
5. OÚ Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov - úřední deska na 15 dnů
6. OÚ Branná, Branná 23, 788 25 Branná - úřední deska na 15 dnů
7. OÚ Bušín, Bušín 84, 789 62 Bušín - úřední deska na 15 dnů
8. OÚ Jakubovice, Jakubovice 113, 789 91 Štíty - úřední deska na 15 dnů
9. OÚ Jindřichov, Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov - úřední deska na 15 dnů
10. OÚ Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice - úřední deska na 15 dnů
11. OÚ Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany u Šumperka - úřední deska na 15 dnů
12. OÚ Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny - úřední deska na 15 dnů

Na vědomí:

13. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát Šumperk
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