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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.   
Kareta Bruntál s.r.o. 
IČO 623 60 211 

Krnovská č. p. 1877/51, 79201 Bruntál 
zast. na základě plné moci z 17. 10. 2022 
společností SEKNE spo.l s r.o. 
IČO 523 63 701 
Hamerská č. p. 12, 77201 Olomouc 

Ze dne:  
Č.J.: MURY 7619/2023 

Spisová značka: DASH 1117/2023 BUC/2  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: +420 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 22.02.2023 

Opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

stavba „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovsko, Dolní Moravice – Velká Štáhle“ 

změna termínu 

 

Městský úřad Rýmařov, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, vykonávající přenesenou působnost podle ust. 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 žádosti ze 
dne 19. 10. 2022 pod č.j.: MURY 33424/2022 podaného 
 
žadatelem: 
společností KARETA s.r.o., IČO 623 60 213, Krnovská č. p. 1877/51, 79201 Bruntál, kterou na zast. 
na základě plné moci ze dne 17. 10. 2022 společnost SEKNE, spol. s r.o., IČO 623 63 701, Hamerská 
č. p. 12, 77200 Olomouc 
 
vydal dne 09.11.2022 pod č.j.: MURY 35878/2022, pod spisová značka: DASH 4792/2022 BUC/4 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stavba „Cyklostezka mikroregionu 
Rýmařovsko, Dolní Moravice – Velká Štáhle“ s podmínkami. 
 
Dne 06. 02. 2023 pod č.j.: MURY 5188/2023 Městský úřad Rýmařov, obecní úřad s rozšířenou 
působností, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o stanovení přechodné úpravy 
provozu na totožnou stavbu „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovsko, Dolní Moravice – Velká Štáhle“ 
pouze se změnou termínu provádění stavebních prací.  
Na základě projednání změny požadovaného termínu u Policie České republiky,  Krajského  ředitelství 
Moravskoslezského   kraje,   Územního   odboru   Bruntál,   DI   Bruntál,   kdy   stavební   práce  budou 
prováděny následovně: 
 

• 13. 03. 2023 do 28. 04. 2023  umístění PDZ na MK v obci Malá Štáhle (detail 1); 

• 13. 03. 2023 do 30. 09. 2023 umístění PDZ na silnici II/370 u obce Velká Štáhle (detail 2). 
 

Digitálně podepsal Hana Bučková
Datum: 22.02.2023 09:54:48 +01:00
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Podmínky stanovené dne 09.11.2022 pod č.j.: MURY 35878/2022, pod spisová značka: DASH 
4792/2022 BUC/4 ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro stavbu 
„Cyklostezka mikroregionu Rýmařovsko, Dolní Moravice – Velká Štáhle“ zůstávají nezměněny. 

Odůvodnění  
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel 06. 02. 2023 pod č.j.: MURY 
5188/2023   žádost  od  společnosti  KARETA  Bruntál  s.r.o.,  IČO 623 60 213,  Krnovská č. p. 1877/51, 
79201  Bruntál,  kterou  zastupuje  na  základě  plné moci ze dne 17. 10. 2022 společnost SEKNE, spol. 
s r.o.,  IČO 623 63 701,  Hamerská  č.  p.  12,  77200  Olomouc,  ve  věci  stanovení  přechodné  úpravy 
provozu   ve   věci   provádění   stavby   pod  názvem  „Cyklostezka  mikroregionu  Rýmařovska , Dolní 
Moravice  –  Velká Štáhle“,  ve  kterém  dochází  pouze  ke  změně  termínu  stavebních  prací  oproti 
vydanému původnímu stanovení přechodné úpravy  „Cyklostezka   mikroregionu   Rýmařovska , Dolní 
Moravice  –  Velká Štáhle“ ze  dne 09.11.2022 pod č.j.:  MURY 35878/2022, pod spisová značka: DASH 
4792/2022 BUC/4. 
Umístění PDZ na MK v obci Malá Štáhle,  v  termínu  13. 03. 2023  do  28. 04. 2023, umístění  PDZ  na 
silnici II/370 u obce Velká Štáhle, v  termínu  13. 03. 2023  do  30. 09. 2023.  
Jelikož se jedná o příkazové a zákazové dopravní značky, ukládající účastníku silničního provozu 
odchylné povinnosti od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovil zdejší úřad 
přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy, po předchozím projednání návrhu 
s příslušným orgánem policie, Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, 
Územního odboru Bruntál, DI, ze dne 24. 10. 2022 pod č. j.: KRPT-252927-2/ČJ-2022-070106. 
Při vydávání opatření obecné povahy postupoval správní orgán podle ust. § 61 odst. 4 zákona o 
silničním provozu a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení 
pro provozní informace obecnými schématy pouze pro vybrané a opakované  činnosti spojené 
s odstraňováním havárií vodovodního řadu silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně 
přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP MěÚ Rýmařov. 
Platnost tohoto stanovení správní orgán omezil do ukončení prací, tedy do  30. 09. 2023. 
 
 
Upozornění   
Toto opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích, nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úředních deskách příslušných obecních úřadu.  
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 a 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 ………………. 
 

http://www.stránkách/
http://www.stránek/
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Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. 
Dotčené úřady žádáme o zaslání sejmutého stanovení zpět na náš úřad. 
 
 
Příloha 
Situace přechodného dopravního značení výkresu č. 1 
 
 
Rozdělovník 
Navrhovatel (Doporučeně na doručenku) 
Za žadatele na základě plné moci: SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. p. 304/12, Holice, 77900 Olomouc 
9 – do datové schránky 
 
Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Město Rýmařov, náměstí Míru č. p. 230/1, 79501 Rýmařov - úřední deska 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle č. p. 26, 79501 Rýmařov - úřední deska 
Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle č. p. 49, 79351 Břidličná – úřední deska 
 
dotčené orgány státní správy 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava, 
70200 Ostrava 2 – do datové schránky 
 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz, 70200 
Ostrava 2 – do datové schránky 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 – do datové schránky 
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