Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

*MUSPX024TBCQ*

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 30849/2020
Naše sp. zn.: 26243/2020 DOP/MIHL
Vyřizuje: Ing. Michal Hlavatý
Tel.: (+420) 583 388 222
E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
Datum: 10.3.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Výrok:
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, jako příslušný správní orgán dle § 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
27.2.2020 žádost od
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, kterou
zastupuje ENCO group, s.r.o., IČO: 26828570, Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc - Hodolany
(dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/44638 (u č. 45)
v Hraběšicích, z důvodu uložení zemního kabelu NN – akce: „Hraběšice – d. č. 21, NNk“ v termínu
od 6.4.2020 – do 5.5.2020.
Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,
Policií ČR – DI Šumperk, ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,
a souhlasném stanovisku ze dne 9.3.2020 č.j. KRPM-28357-1/ČJ-2020-140906,
v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
opatření obecné povahy, kterým podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu
na pozemních komunikacích

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
místo úpravy:

silnice III/44638 (u č. 45) v Hraběšicích – viz situace

důvod úpravy:

uložení zemního kabelu NN – akce: „Hraběšice – d. č. 21,
NNk“
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doba úpravy:

od 6.4.2020 – do 5.5.2020
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
uvedeno do řádného stavu;

odpovědná osoba:

ENCO group, s.r.o., IČO: 26828570, Kosmonautů 989/8,
772 11 Olomouc – Hodolany, Pavel Borik, tel. 602 564
197
povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití
dopravních značek, světelných signálů a dopravních
zařízení dle schválené situace, umístění dopravního
značení, a dále zabezpečit údržbu dopravního značení
po celé období přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích;

způsob vyznačení:

dopravní značení je stanoveno dle odsouhlasené situace,
která je přílohou tohoto stanovení;
dopravní značení bude umisťovat odborně způsobilá firma
(kapitola 6 TP 65), dopravní značení dodá firma, která má
platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování
a umisťování dopravního značení;
pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
musí být za snížené viditelnosti dle § 2 odst. ff) zákona
361/2000 Sb., dopravní zařízení doplněno výstražným
světlem žluté barvy - viz. příloha 10 vyhlášky 294/2015
Sb.;
pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
bude při nedostatečných rozhledových podmínkách (např.
umístění vozidel stavby v prostoru pracovního místa na
komunikaci, umístění staveništního materiálu a techniky
atd.), při pohybu pracovníků na vozovce, při tvorbě kolon a
při snížené viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.),
provoz řízen aplikací ručního řízení provozu náležitě
poučenou osobou na místě akce za podmínek, dle § 79
zákona 361/2000 Sb., která bude vybavena a označena
dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.;

dodržet:
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1. vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění;
2. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích“;
3. ČSN EN 12899-1.

Odůvodnění
Správní orgán obdržel dne 27.2.2020 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici III/44638 (u č. 45) v Hraběšicích, z důvodu uložení zemního kabelu NN – akce:
„Hraběšice – d. č. 21, NNk“ v termínu od 6.4.2020 – do 5.5.2020, a po předchozím projednání
návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, Policií ČR - DI Šumperk, ve smyslu § 77
odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, a souhlasném stanovisku ze dne
9.3.2020 č.j. KRPM-28357-1/ČJ-2020-140906, v souladu s § 171 správního řádu a § 77 odst. 5
zákona o provozu na pozemních komunikacích oznámil vydání opatření obecné povahy, kterým
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích stanovil
přechodnou úpravu provozu.
Poučení o odvolání
Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek. Dle § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Příloha:
•

situace dopravního značení

v. r.
Ing. Michal Hlavatý
referent odboru dopravy
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce správních orgánů
dle rozdělovníku po dobu min. 15 dnů. Po uplynutí stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený
doklad odboru dopravy Městského úřadu Šumperk.

Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………

Právní účinky se řídí veřejnou vyhláškou Městského úřadu Šumperk.
Obdrží:
1. ENCO group, s.r.o., Kosmonautů 8, 772 11 Olomouc – Hodolany (paní Irena Štoplová)
2. MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk - úřední deska na 15 dnů
3. OÚ Hraběšice, Hraběšice 50, 788 15 Velké Losiny - úřední deska na 15 dnů
Na vědomí:
1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát, Havlíčkova č. 8, 787 90 Šumperk
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13
Vikýřovice
3. Obec Hraběšice, Hraběšice 50, 788 15 Velké Losiny
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