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Oprávněná úřední osoba
pro vyřízení:

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz

Oprávněná úřední osoba
pro podepisování:

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státní správy podle § 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“), podle § 77 odst.1 písm. c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na
pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje opatřením obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v osazení dopravního značení:
- dle přiložené ověřené situace,
v místě: silnice tř.č. III/44430 a místních komunikacích v obci Horní Loděnice,
termín:

dle příslušného Rozhodnutí o uzavírce,

důvod: realizace stavby „Horní Loděnice – Rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě“,
odpovědná osoba: Marek Judas, INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc,
tel: 725 545 201, IČ: 25374311.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1. Provedení přechodné úpravy provozu na PK musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, s technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích, II. vydání.
2. Dopravní značení a zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o
provozu na pozemních komunikacích svými rozměry, barvami a technickými požadavky
odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 Stálé
svislé dopravní značení část 1.: Stálé dopravní značky.
3. Dopravní značení bude realizovat firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto
prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování
dopravního značení.
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4. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné
dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do
původního stavu.
5. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně
umístěny.
6. Výrobu a odborné provedení stanoveného dopravního značení bude zajišťovat na své
náklady žadatel, tj. INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ
25374311.
Odůvodnění
Žadatel INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 253 74 311
v zastoupení DALSIKO, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, IČ 292 98 563 na základě
plné moci ze dne 11.1.2021 požádal dne 21.4.2021 o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle přiloženého situačního plánu - na silnici tř.č. III/44430 a místních
komunikacích
v obci Horní Loděnice z důvodu realizace stavby „Horní Loděnice –
Rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě“, za částečné uzavírky silnice, v termínu: od 3.5.2021
do 31.5.2021.
Předložená přechodná úprava provozu byla v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu
na pozemních komunikacích projednána a odsouhlasena příslušným dotčeným orgánem Policií
ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní
inspektorát, státním orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (viz
souhlasné vyjádření č.j. KRPM-38673-1/ČJ-2021-140506 ze dne 15.4.2021).
Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, 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.
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění dopravního značení: dle
přiložené situačního plánu, na silnici tř.č. III/4469, III/4468, místní komunikace v obci Štarnov
z důvodu realizace stavby „Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov“, za částečné
uzavírky silnic, a to v termínu od účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.5.2021.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného
rozhodnutí o uzavírce silnice.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Adriana Runštuková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha:
1x situace dopravního značení
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Šternberk a Obecního úřadu Horní Loděnice zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.
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Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
Účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
- Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk
- Obecní úřad Horní Loděnice, Horní Loděnice č.p. 114, 783 05
Účastníci řízení podle §27 odst. 1 správního řádu – poštou doporučeně s dodejkou:
- INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ 253 74 311 v zastoupení
- DALSIKO, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, IČ 292 98 563

Dotčené orgány – doručené DS:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
dopravní inspektorát, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Na vědomí – DS s dodejkou:
-

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 00
Olomouc
Obec Horní Loděnice, Horní Loděnice č.p. 114, 783 05
spis

(zasláno prostřednictvím datové schránky Města Šternberka v souladu s ustanovením § 17 a §
18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

