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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.        
dle rozdělovníku Ze dne:       

Č.J.: MURY 2117/2017 
Spisová značka: DASH 41/2017 BUC / 2  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 23.01.2017 

 
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené s odstraňováním 

havárií vodovodního řádu na silnicích II. a III. tříd   
 
 

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, vykonávající přenesenou působnost 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, příslušný 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“),  

na základě návrhu ze dne 13.01.2017 podaného: VaK Bruntál a.s., IČ: 476 75 861, Tř. Práce 42, 792 
01 Bruntál,  

podle ustanovení § 61 odst. 4 a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) 

 

s t a n o v í  

 
po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského 
kraje, Územního odboru Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-2049/ČJ-2017-070106 ze dne 10. 01. 2017, 
přechodnou úpravu provozu:  
 
 

podle ustanovení § 61 odst. 4 a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 173 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) 

 

s t a n o v í 
 

po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského 
kraje, Územního odboru Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-40785/ČJ-2016-070106 ze dne 09. 02. 2016, 
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přechodnou úpravu provozu:  
Na silnicích II. a III. třídy, vedených na území správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Rýmařov - II/370, II/440, II/445, II/449, III/01123, III/37010, III/37014, III/37015, III/37016, III/37017, 
III/37019, III/37020, III/37021, III/37022, III/4401, III/44417, III/4451, III/4453, III/4454, III/4454, 
III/4455, III/4456, III/4458, III/4459, III/44511, III/44512, III/44513, III/44514, III/44515, III/44517 při 
odstraňování havárií vodovodního řadu 

 
 

Podle schémat pro silnice v obci B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24.    
V termínu od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31. 12. 2017. 
 
 
Pro umístění přechodného dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích se stanoví tyto 
podmínky : 

1. Značení bude provedeno v souladu s normou ČSN EN 12899-1 a ČSN 01 8020, zákona o 
silničním provozu, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí  pravidla provozu na PK 
a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání 
– TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 MD dle dané schéma a umístění provede 
způsobilá firma podle TKP – technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 
schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 06.08.2007 s účinností od 01.09.2007, 
Zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Přechodná úprava provozu se stanoví pouze na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Rýmařov, tj. ve správním obvodu obcí:  Rýmařov, Břidličná, Ryžoviště, Jiříkov, 
Stará Ves, Malá Morávka, Dolní Moravice, Horní Město, Tvrdkov, Velká Štáhle, Malá Štáhle. 

3. Požadovaná doba přechodné úpravy provozu je od nabytí účinnosti stanovení  do  
31.12.2017. 

4. Přechodné značení a zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. tříd podle ust. § 61 
odst. 4 zákona o silničním provozu, bude užíváno podle obecných schémat č. B/1, B/2, B/3, 
B/5.2, B/24 (silnice v obci), dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích II. vydání – TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 MD. 

5. Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování prací a zabezpečení prací  
Adresa pro doručování   VaK a.s., IČ 476 75 861, Tř. Práce 42, 792 01 Bruntál 
Odpovědná osoba  Patrik Motyčka, tř. Osvobození 771/10, 792 01 

Bruntál 
Telefon                               555 537 300, 724  983 522 
Fax    555 537 380 
Poruchová služba 07:00-15:00 724 983 520, 724  983 522 

                                     15:00-07:00   555 537 300 
e-mail    vakbruntal@vakbruntal.cz 

6. Přechodná úprava provozu bude umístěna vždy na dobu nezbytně nutnou. Přechodné 
dopravní značení bude kontrolováno a udržováno po celou dobu provádění prací, po 
ukončení prací bude neprodleně odstraněno. 

7. Při instalaci stanovené přechodné úpravy provozu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu k poškození či znečištění jiných pozemních komunikací včetně jejich 
součástí a příslušenství. 
 

 
Odůvodnění : 
Společnost Vodovody a Kanalizace Bruntál a.s., podala dne 13.01.2017 návrh na stanovení přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v působnosti MěÚ Rýmařov, pro činnosti podle § 61 odst. 4 
zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle schémat B/1, B/2, B/3, B/5.2 a B/24 uvedených 
v TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Současně s podáním 
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bylo doloženo stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, 
Územního odboru Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-2049/ČJ-2017-070106 ze dne 10.01.2017.  
Protože se jedná o příkazové a zákazové dopravní značky, ukládající účastníkům provozu odchylné 
povinnosti od obecné úpravy provozu, stanovil zdejší úřad přechodnou úpravu provozu opatřením 
obecné povahy, po předchozím projednání návrhu s Policií ČR dne 10.01.2017. V souladu 
s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší úřad 
návrh opatření obecné povahy, ani nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.  
Při vydávání opatření obecné povahy postupoval zdejší úřad podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona  
o provozu na pozemních komunikacích a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích a užití zařízení pro provozní informace obecnými schématy pouze pro vybrané nebo 
opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami nebo výstavbou pozemní 
komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Platnost omezil na 
dobu jednoho roku.  

Schémata pro označování pracovních míst nejsou s ohledem na jejich rozsah součástí zveřejněného 
návrhu a jsou k dispozici k nahlédnutí na MěÚ Rýmařov, odboru dopravy a silničního hospodářství,  
v budově 8.května 48 kanceláři č. 308. Tato schémata jsou součástí spisového materiálu.        

   
 
Upozornění :  
Přechodná úprava provozu se nevztahuje na jiné fyzické či právnické osoby, které vykonávají práce 
pro VaK Bruntál a.s., na základě smluvních vztahů.     
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. Proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 

 

 

Hana Bučková 
referent odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 

 
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 45-ti dnů na úřední desce, a současně i na 
elektronické úřední desce, MěÚ Rýmařov, MěÚ Břidličná , ObÚ Malá Morávka, ObÚ Dolní Moravice,  
ObÚ Stará Ves, ObÚ Horní Město, ObÚ Jiříkov , ObÚ Ryžoviště, ObÚ Malá Štáhle, ObÚ Velká Štáhle. 
 
 
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. 
 

Obdrží  
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 
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Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves  
Obecní úřad Horní Město 97, 793 44 Horní Město 
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 
 
Na vědomí  
Policie ČR–KŘP MSK, ÚO, Dopravní inspektorát Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál-ISDS 
 

 












