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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy  
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích 

 
        Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný úřad obce 

s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst. 6 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)  

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)  

 

vydává opatření obecné povahy,  

 

kterým se ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 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) po předchozím projednání s Policií ČR, KŘ, Dopravním inspektorátem 

Bruntál  

 

stanoví  

přechodná úprava provozu  

 
 

žadateli:   Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava, p.o.  

              středisko Bruntál  

              Zahradní II/19, 792 01 Bruntál    

              IČ 00095711 
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na silnicích II. a III. třídy v rozsahu územní působnosti správního obvodu zdejšího 

správního úřadu – Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Krnov.  Důvodem  

je zajištění bezpečnosti silničního provozu při dopravních omezeních v rámci činností 

prováděných správcem silnice, zejména v souvislosti se správou, údržbou, měřením  

a opravou silnic II. a III. třídy ve vymezeném územním rozsahu. 

 

    Přechodná úprava provozu bude zajištěna dopravním značením a zařízením s užitím 

obecných schémat B/1, B/2, B/3 – „pracovní místa v obci“ a schémat C/1, C/2, C/4, C/6, 

C/11, C/12, C/13 – „pracovní místa mimo obec“, dle technického předpisu TP 66 

„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ v platném znění.                  

 

Podmínky pro užití dopravního značení:  

 

1)  Dopravní značení a zařízení bude provedeno a instalováno v souladu s platnými 

právními a technickými předpisy, zejména vyhl.č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

2)  Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení v řádném stavu po celou 

dobu jeho instalace při provádění příslušné činnosti konkrétního dopravního opatření. 

V případě, kdy bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo 

doplnění dopravního značení, zajistí žadatel jeho úpravu a doplnění, dle pokynů 

zdejšího úřadu.  

3)  Dopravní značení a zařízení v souvislosti s touto přechodnou úpravou provozu bude 

ihned odstraněno a dopravní situace uvedena do předchozího stavu, jakmile pominou 

důvody k jejímu provedení. 

 

4) Platnost opatření:  do 31. 12. 2020. 
 

Osoba odpovědná k provedení dopravního opatření: Správa silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvková organizace, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál, vedoucí 

provozního úseku Ing. Otakar Pavlík, otakar.pavlik@ssmsk.cz.. 

 

 

Odůvodnění: 

     Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství jako správní úřad obce 

s rozšířenou působností příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

obdržel dne 6. 3. 2019 žádost, kterou podala Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava 

p.o., středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál, IČ 00095711 ve věci stanovení 

přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v  územní působnosti správního obvodu 

zdejšího správního úřadu, pro zajištění bezpečnosti silničního provozu při činnostech 

prováděných zejména v souvislosti s jejich správou, údržbou, měřením a opravou v rámci 

dopravních opatření na silnicích II. a III. třídy. K žádosti bylo doplněno kladné stanovisko 

Policie ČR, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Dopravního inspektorátu Bruntál 

ze dne 18.3.2019 vydaného pod č.j. KRPT-67579/ČJ-2019-070106.  

     Správní úřad žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhl. č. 294/2015 Sb., 

kterou se tento zákon provádí, ve znění pozdějších předpisů, návrhu vyhověl a stanovil 

podmínky k provedení přechodné úpravy provozu.  



3 strana č.j. KRNODO-18063/2019 vagr 
 

IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz 

      Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součásti spisové dokumentace,  

která je uložena u zdejšího správního úřadu. 

 

Poučení: 

      Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek.  

 

    

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Roman Mondek 

                                                                                       vedoucí odboru 

                                                                         dopravy a silničního hospodářství 

                     

 

 

 

Opatření obecné povahy -  stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, 

musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a současně zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne …………………           Sejmuto dne …………………  

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. Úřad vyvěšující 

písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna 

i způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu. 
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Rozdělovník: 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava p.o., stř. Bruntál 

DO: 

- Policie ČR, KŘ, DI Bruntál  

  

Ostatní: veřejnou vyhláškou 

      - úřední deska  

MěÚ Krnov  

MěÚ Město Albrechtice 

MěÚ Janov 

OÚ Bohušov     

OÚ Brantice 

OÚ Býkov-Láryšov  

OÚ Čaková 

OÚ Dívčí Hrad 

OÚ Heřmanovice 

OÚ Hlinka 

OÚ Holčovice 

OÚ Hošťálkovy 

OÚ Jindřichov 

OÚ Krasov 

OÚ Lichnov 

OÚ Liptaň 

OÚ Osoblaha 

OÚ Petrovice 

OÚ Rusín 

OÚ Slezské Pavlovice 

OÚ Slezské Rudoltice 

OÚ Třemešná 

OÚ Úvalno  

OÚ Vysoká 

OÚ Zátor 
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