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 *MURYX00RTBJK* 
MURYX00RTBJK

 

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
dle rozdělovníku Ze dne:       

Č.J.: MURY 17101/2017 
Spisová značka: DASH 76/2017 BUC / 4  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 17.07.2017 

Opatření obecné povahy 
Veřejná vyhláška 

 

Stanovení místní úpravy provozu 
Dílčí změna DZ  

„doplnění DZ na MK v obci Malá Štáhle“ 
-doplnění DZ o B11 (Zákaz vjezdu motorových vozidel v obou směrech)  

 

Městský  úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti  
podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na 
pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. A III. 
třídy a místních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 1,  6 a ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) na základě žádosti podané Obcí Malá Štáhle, IČ: 00575968 
Zast. starostou obce Ladislavem Podhorským, Malá Štáhle  č. 26, 795 01 Rýmařov 
 

s t a n o v í 
 

v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na MK 
„doplnění DZ na MK v obci Malá Štáhle“  (dále jen „návrh opatření“).  
 
 
Předmětem  

 MK ppč. 4/1, 35/2 k.ú. Malá Štáhle ze silnice I/11 trvalá úprava provozu na MK v obci Malá 
Štáhle-doplnění DZ o B11 (Zákaz vjezdu motorových vozidel v obou směrech)  

Souhlas orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu Policie ČR, DI Bruntál byl vydán dne 
10.02.2017 pod č.j.: KRPT-33809/ČJ-2017-070106. 
 
 
Důvod stanovení místní úpravy provozu 
Zajištění větší bezpečnosti chodců využívajících uvedené MK. 
Na navazující MK v obci Malá Štáhle byla v minulosti vybudována odbočka ze silnice I/11. 
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Podmínky v provedení místní úpravy provozu 
 Velikost dopravního značení :  základní rozměrová řada 
 Platnost úpravy:  TRVALÁ 
 Bude dodržen stávající průjezdní a průchozí profil na předmětné místní komunikace 

k břidlicovému lomu  
 
 
Odpovědná osoba za dopravního značení 
starosta obce Ladislav Podhorský  
Obcí Malá Štáhle, IČ: 00575968 
Malá Štáhle  č. 26, 795 01 Rýmařov 
a následně jim pověřená odborná firma 
 
 
Další podmínky 

 Instalaci stálých svislých dopravních značek provede odborná osoba podle grafické části 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 Provedení dopravních značek, jejich umístění, ukotvení a uchycení bude provedeno v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o silniční provozu; vyhlášky MDaS č. 30/2001 Sb., kterou 
se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na PK, ve 
znění pozdějších předpisů a bude splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé 
dopravní značení“ a požadavky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na PK, II.vydání“. 

 Dopravní značky (dále jen „DZ“) přidávané ke značkám ve stávajících sestavách musí být 
stejného rozměru, typu a provedení jako značky stávající!! 

 Svislé DZ musí být umístěny tak, aby okraj desky dopravní značky byl situován nejméně 0,5 m 
(v obci lze vzdálenost snížit na 0,30 m) od okraje vozovky, ale ne více, než 2,0 m. 

 V místech, kde je nutno umístit DZ do prostoru pro chodce je spodní okraj DZ umístěn 
nejméně 2,20 m. 

 Vzájemná vzdálenost mezi dopravními značkami v podélném směru musí být na pozemní 
komunikaci 30 m, v obci na dopravně málo významné komunikaci může být výjimečně 10 m. 

 
 
Odůvodnění 
Obec Malá Štáhle, IČ: 00575968 Zast. starostou obce Ladislavem Podhorským, Malá Štáhle č. 26, 795 
01 Rýmařov, podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu, kdy se 
jedná se o dílčí změnu dopravního značení (dále jen „DZ“) místní úpravy provozu „doplnění DZ na MK 
v obci Malá Štáhle“ - doplnění DZ o B11 (Zákaz vjezdu motorových vozidel v obou směrech). 
 
Jedná se o dílčí změnu dopravního značení (dále jen „DZ“) na místní komunikaci ppč. 4/1, 35/2 k.ú. 
Malá Štáhle „doplnění DZ na MK v obci Malá Štáhle“ - doplnění DZ o B11 (Zákaz vjezdu motorových 
vozidel v obou směrech), kdy se vlastník MK-tj. Obec Malá Štáhle rozhodla provést dílčí změnu 
stávajícího dopravního značení pro zajištění bezpečnosti chodců využívajících uvedené MK.  
 
MěÚ Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství nesvolával místní šetření, z důvodu znalosti 
místních poměrů. K uvedenému nepožadovala svolání jednání ani Policie ČR, DI Bruntál. 
Souhlas orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu Policie ČR, DI Bruntál byl vydán dne 
10.02.2017 pod č.j.: KRPT-33809/ČJ-2017-070106. 
 
 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se v tomto případě realizuje formou 
opatření obecné povahy podle části šesté správního řadu. Dne 20.03.2017 pod č.j.: MURY 6941/2017 
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byl návrh opatření obecné povahy a Městským úřadem Rýmařov, odborem dopravy a silničního 
hospodářství, byl vyvěšen na úředních deskách příslušných úřadů. 
V rámci veřejného vystavení nebyla podána žádná připomínka ani uplatněna námitka proti návrhu 
opatření obecné povahy podle ust. § 172 ods. 5 správního řádu. 
 
Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, 
kterým bude stanovena místní úprava provozu na místní komunikaci „doplnění DZ na MK v obci Malá 
Štáhle“ - doplnění DZ o B11 (Zákaz vjezdu motorových vozidel v obou směrech), a to z důvodu, které 
jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na 
místních komunikacích byly splněny. 
 

Poučení 
Proti opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 

 

Bc. Renata Vyslyšelová 
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství 
 
 
příloha  
1x situační zákresy navrženého DZ 

 
 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov a OÚ 
Malá Štáhle, současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně vráceno po 
ukončení lhůty našemu úřadu. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne   ……………….. 

 
 

Sejmuto z úřední desky dne   . ………………. 
 
 

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. 
 
Rozdělovník  
Dotčené osoby: veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Rýmařov, odbor vnitřních věcí 
a OÚ Malá Štáhle 
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