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

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
VaK Bruntál a.s. 
IČO 47675861 
Tř. Práce 42 
792 01 Bruntál 

Ze dne:       
Č.J.: MURY 1624/2021 
Spisová značka: DASH 47/2021 VYS / 3  
  
Vyřizuje: Renata Vyslyšelová, Bc. 
Telefon: 554 254 260 
E-mail: vyslyselova.renata@rymarov.cz 
  
Datum: 26.01.2021 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu  

 

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný podle ust. § 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“), obdržel dne 
15.01.2021 žádost, kterou podala 

společnost VaK Bruntál a.s., IČO 47675861, Tř. Práce 42, 792 01 Bruntál, (dále jen žadatel), 

o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obcích a městech, na veřejně 
přístupných účelových komunikacích ve vlastnictví obcí a měst, dále na silnicích II. a III. třídy v obcích 
a městech, v okolí obcí a měst: 

Rýmařov; Rýmařov – část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – část Břidličná, Vajglov; Ryžoviště; 
Jiříkov – část Jiříkov, Sovinec, Stará Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, Karlov pod Pradědem; 
Dolní Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá Štáhle, Horní Město, Tvrdkov. 

Z důvodu provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch na vodovodních 
řadech v termínu do 31.12.2021. 

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu - schémata pro silnice v obci B/1, B/2, B/3, 
B/5.2, B/24 z TP 66 „Zásady označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a písemné 
stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru 
Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-1496/ČJ-2021-070106 ze dne 10.01.2021. 

 

V souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„správní řád“) a ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání 
opatření obecné povahy, které podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích 

stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 
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místo přechodné úpravy místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně přístupných 
účelových komunikacích ve vlastnictví obcí a měst a dále na silnicích 
II. a III. třídy v obcích a městech a v okolí obcí a měst: 
 
Rýmařov; Rýmařov – část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – 
část Břidličná, Vajglov; Ryžoviště; Jiříkov – část Jiříkov, Sovinec, Stará 
Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, Karlov pod Pradědem; Dolní 
Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá Štáhle, 
Horní Město, Tvrdkov. 

  
 
důvod přechodné úpravy provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch 

na vodovodních řadech; 
 
 

způsob vyznačení  dopravní značení je stanoveno podle odsouhlasených schémat pro 
silnice v obci B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24 z TP 66 „Zásady označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“, které jsou nedílnou 
přílohou tohoto stanovení; 
 
dopravní značení bude umisťovat odborně způsobilá firma (TP 66 
kapitola 7), dopravní značení dodá firma, která má platná oprávnění 
pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajišťování 
jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení; 
 
v případě možnosti tvorby kolon, špatných rozhledových podmínek, 
při snížené viditelnosti apod. bude při provádění prací silniční provoz 
řízen řádně poučenými a proškolenými pracovníky; pracovníci budou 
vybaveni a označeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platné 
znění;  

 
 
doba úpravy   do 31.12.2021 

instalace dopravního značení proběhne bezprostředně před 
skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou k instalaci; 
bezprostředně po skončení prací bude dopravní značení odstraněno; 
stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou 
úpravou provozu, bude předepsaným způsobem zneplatněno a po 
ukončení prací bude uvedeno do řádného stavu;  

 
 
odpovědná osoba  Patrik Motyčka, tř. Osvobození 771/10, 792 01 Bruntál 

                               555 537 300, 724 983 522 
    povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních 

značek, světelných signálů a dopravního zařízení dle schválených 
schémat, umístění dopravního značení, a dále zabezpečit údržbu 
dopravního značení po celé období přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích; 

 
 
dodržet zejména  1. vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., v platném znění 

2. TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 MD „Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání“ 
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3. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1; Stálé 
dopravní značky“ 
4. ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na 
dopravní značení“. 

 
 
Odůvodnění  
Správní orgán obdržel dne 15.01.2021 od žadatele společnosti VaK Bruntál a.s., žádost na stanovení 
přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně přístupných 
účelových komunikacích ve vlastnictví obcí a měst a dále na silnicích II. a III. třídy v obcích a městech 
a v okolí obcí a měst, z důvodu provádění opakovaných činností spojených s odstraňováním poruch 
na vodovodních řadech v termínu do 31.12.2021, a po předchozím projednání návrhu přechodné 
úpravy provozu s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajského ředitelství 
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-1496/ČJ-2021-070106 ze dne 
10.01.2021, v souladu s ust. § 171 správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích oznámil vydání opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona 
o provozu na pozemních komunikacích stanovil přechodnou úpravu provozu. 

 
 
Upozornění   
Toto opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích, nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.  
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 
Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit 
v přezkumném řízení.  
Právní účinky má doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městské úřadu 
Rýmařov.  
 
 
Přílohy 
schéma B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24 z TP 66 „Zásady označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“ 
 
 
Bc. Renata Vyslyšelová 
vedoucí odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu min. 15 - ti dnů na úřední desce, a současně i na 
elektronické úřední desce, MěÚ Rýmařov, MěÚ Břidličná, OÚ Malá Morávka, OÚ Dolní Moravice, OÚ 
Stará Ves, OÚ Jiříkov, OÚ Ryžoviště, OÚ Malá Štáhle, OÚ Velká Štáhle, OÚ Horní Město, OÚ Tvrdkov. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne   ……………….. 

 
 

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

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Dotčené úřady 
žádáme o zaslání sejmutého stanovení zpět na náš úřad. 
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Obdrží  
VaK Bruntál a.s., Tř. Práce 42, 792 01 Bruntál-ISDS 
 
 
Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Městský úřad Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01Rýmařov 
Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná 
Obecní úřad Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka  
Obecní úřad Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov 
Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves  
Obecní úřad Jiříkov 85, 793 51 Jiříkov  
Obecní úřad Ryžoviště, náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště 
Obecní úřad Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov 
Obecní úřad Velká Štáhle 49, 793 51 Břidličná 
Obecní úřad Horní Město 97, 793 44 Horní Město 
Obecní úřad Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město 
 
 
dotčené orgány státní správy 
Policie ČR–KŘP MSK, ÚO, Dopravní inspektorát Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál-ISDS 
 
 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
SSMSK, stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál-ISDS 
Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov-ISDS 
MOS s.r.o., 1.máje 320, 793 51 Břidličná-ISDS 
Obec Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka  
Obec Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov 
Obec Stará Ves, Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves  
Obec Jiříkov 85, 793 51 Jiříkov  
Obec Ryžoviště, náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště 
Obec Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov 
Obec Velká Štáhle 49, 793 51 Břidličná 
Obec Horní Město 97, 793 44 Horní Město 
Obec Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město 
 












