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 *MURYX00WN98A* 
MURYX00WN98A

 

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.        
TOMI-REMONT a.s. 
IČO 25508571 
Přemyslovská 4, 796 01 Prostějov 
zast. na základě plné moci ze dne 15.01.2021  
společností SEKNE spol. s r.o. 
IČO 52363701 
Hamerská 12, 772 01 Olomouc 
 

Ze dne:       
Č.J.: MURY 12160/2021 
Spisová značka: DASH 223/2021 BUC / 3  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 03.06.2021 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  

silnice II/370 v místě žel. přejezdu P 7557 Valšov 

 

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 silničním provozu“), a v souladu s ust. § 171 až 174 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), na základě 
návrhu ze dne 07. 05. 2021 pod č.j.: MURY 9713/2021 podaného žadatelem: 

společnost TOMI-REMONT a.s., IČO 25508571, Přemyslovská 4, 796 01 Prostějov, zast. na základě 
plné moci ze dne 15. 01. 2021 společností SEKNE spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 12, 772 00 
Olomouc 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

 

stanoví 

 

po předchozím souhlasném písemném vyjádření orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství 
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, DI Bruntál, (dále jen „Policie ČR“), písemnost 
pod č.j.: KRPT-96137-8/ČJ-2021-070106 ze dne 03. 06. 2021, s podmínkami přechodnou úpravu 
provozu, 

 

v místě     silnice II/370 železniční přejezd P 7557 Valšov 
 
v rámci stavby   „Oprava žel. přejezdu P 7557 Valšov“ na silnici II/370 
 
v termínu   21. 06. 2021 od 06:00 hod. – 25. 06. 2021 do 23:45 hod 
 
způsob vyznačení na území správního obvodu MěÚ Rýmařov  
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podle výkresu - Úplná uzavírka silnice II/370-přechodné dopravní 
značení, které je nedílnou přílohou tohoto přechodného stanovení a  
bude doplněné o podmínku Policie ČR :  
na sil. I/45 v obci Lomnice před křižovatkou sil. III/4401 a na sil. 
II/440 v obci Rýžoviště před křižovatkou se sil. III/4401 umístit DZ 
B4 - "Zákaz vjezdu nákladních automobilů" s dodatkovou tabulkou E 
13 s textem "Mimo dopravní obsluhu" z důvodu šířkového 
uspořádání komunikace, zvláště pak v úseku průtahu obce 
Rýžoviště 

 
objízdná trasa od obce Valšov II/370, přes Břidličnou, Velkou Štáhli, Rýmařov na 

silnici I/11 do Malé Štáhle, Václavov u Bruntálu, Bruntál a po silnici 
I/45 do Valšova a zpět, jinak podle místní znalosti 

 
zhotovitel stavby  společnost TOMI-REMONT a.s., IČO 25508571 

Přemyslovská 4, 796 01 Prostějov 
 

odpovědná osoba za stavbu a DZ       David Chovan, TOMI-REMONT a.s. 
tel.: 778 488 431 

  
dodržet zejména  1. vyhlášku MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  
    na pozemních komunikacích 

2. ČSN 018020 “Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně 
jejich změn, ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436 
3. TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12. března 2015 MD „Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 
v posledním vydání 
3. zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů“ 
 

 
Dále bude respektováno následující 

1. Dopravní značení bude realizovat žadatel, popř. osoba, která má platná oprávnění pro 
provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro osazování a umísťování dopravního značení. 

2. Po ukončení platnosti stanovení přechodného DZ bude přechodné dopravní značení ihned 
odstraněno a stávající dopravní znační bude uvedeno do původního stavu, popř. požádáno o 
nové omezení provozu. 

3. Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku, 
kdy bude tímto zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou 
provozu. 

4. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení 
pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou popř. již 
stanovenou přechodnou úpravou provozu. 

5. Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo 
bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

6. Dopravní značení musí být po celou dobu udržováno ve funkčním stavu, čistotě a musí být 
správně umístěno. 

7. Zhotovitel stavby bude dohlížet na to, aby přechodné DZ plnilo svoji funkci a nedošlo k jeho 
zničení.  

8. Dopravní situace s přechodným značením odsouhlasená orgánem policie bude použita pro 
vydání rozhodnutí příslušného silničního úřadu ve smyslu ust. § 24 a ust. § 25 zákona č. 
13/19997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů. 
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Odůvodnění  
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 07. 05. 2021  žádost od 
společnosti  TOMI-REMONT a.s.,  IČO 25508571,  Přemyslovská 4,  796 01  Prostějov,  zast. na základě  
plné moci ze  dne  15. 01. 2021  společností  SEKNE  spol.  s  r.o., IČO 62363701, Hamerská 12, 772 00 
Olomouc,  ve   věci   stanovení   přechodné  úpravy  provozu  ve  věci  provádění  stavby  pod  názvem  
„Oprava  žel.  přejezdu   P  7557  Valšov“  na  silnici   II/370,  v  termínu  21. 06. 2021 od 06:00 hod. – 
25. 06. 2021  do  23:45  hod.,   které   bude   sloužit   jako   podklad  pro  vydání  opatření  příslušného 
silničního  správního  úřadu  podle  ust.  §  24  a  ust.  §  25  zákona  č.  13/1997 Sb.,  o  pozemních 
komunikacích, v platném znění. 
Přechodná úprava provozu byla v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona projednána a odsouhlasena 
příslušným dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského 
kraje, Územního odboru Bruntál, dopravní inspektorát, státní orgán pro dohled nad bezpečností a 
plynulostí silničního provozu, a to vyjádřeným stanoviskem pod č. j.: KRPT-96137-8/ČJ-2021-070106 
ze dne 03. 06. 2021, s podmínkou uvedenou v textu stanovení přechodné úpravy provozu 

Toto stanovení je podkladem pro opatření dalších místně příslušných správních orgánů.  

Žádosti žadatele bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
 
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.  

 

 

Hana Bučková 
referent odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov, MěÚ 
Břidličná, OÚ Ryžoviště, OÚ Malá Štáhle a OÚ Velká Štáhle současně zveřejněno též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce a www.stránkách dne  ………………. 

 

Sejmuto z úřední desky a www.stránek 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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Příloha 
1x A4 Úplná uzavírka silnice II/370-přechodné dopravní značení 
 
 
Rozdělovník 
Navrhovatel (Doporučeně na doručenku) 
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc - ISDS 
 
 
Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov - úřední deska 
Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná – úřední deska 
Obec Ryžoviště, náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště – úřední deska 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov - úřední deska 
Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, 793 51 Břidličná – úřední deska 
 
 
dotčené orgány státní správy 
Policie ČR, KŘ, DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál - ISDS 
 
 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
SSMSK, stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál - ISDS 
ČR-ŘSD, správa Ostrava, Mojmírovců 597, 709 00 Ostrava - ISDS 
 

 

 




