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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/452, III/4521,
II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích
v rámci stavby „Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního
hospodářství a zemědělství, 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 05. 03. 2018 podaného:
OHL ŽS, a.s., IČ: 43 42 796, Burešova 938/17, 60200 Brno-Veveří,
prostřednictvím zpl. zástupce: Ing. Milana Tkadlečka, IČ: 439 76 522, Grudova 4, 747 05 Opava,
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a 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 policie Moravskoslezského
kraje, Územního odboru Bruntál, DI (dále jen Policie ČR“), pod č. j.: KRPT-57111/ČJ-2018-070106 ze dne
21. 03. 2018 přechodnou úpravu provozu na silnicích II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812
a účelových komunikacích na parc. č. 874/2 v k. ú. Dlouhá Ves a parc. č. 546 v k. ú. Jelení u Holčovic takto:
-

Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení během úplné uzavírky silnice II/452 mezi obcemi
Karlovice a Holčovice a silnice III/4521 mezi obcemi Karlovice a Staré Purkartice budou
umístěny v termínu od 03. 04. 2018 do 31. 05. 2018 podle situací, které jsou ověřenou přílohou
tohoto stanovení.

Při výše stanovené přechodné úpravě provozu bude respektováno následující:
a) Značení bude provedeno a umístěno v souladu s:
- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
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b)
c)
d)
e)
f)

ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně jejich změn, ČSN EN 12899-1,2
a ČSN EN 1436,
platnými technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“, v posledním vydání.
zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přechodná úprava provozu se stanoví pouze během realizace stavby „Opatření na Horní Opavě, 04.02
Nádrž Jelení, stavba č. 5751“ a nejpozději dne 31. 05. 2018 bude odstraněna.
Realizaci stanovené přechodné úpravy provozu zajistí žadatel – OHL ŽS, a.s. Odpovědná osoba: Ing.
Kazimír Kraina, kontaktní telefon: 606 727 137.
Přechodné dopravní značení bude kontrolováno a udržováno po celou dobu jeho instalace.
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.
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice II/452 a III/4521 bude vykonatelné.

Odůvodnění:
Právnická osoba OHL ŽS, a.s. podala dne 05 03. 2018 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na
silnicích II/452, III/4521, II/451, II/445, II/453, III/45812 a účelových komunikacích na parc. č. 874/2
v k. ú. Dlouhá Ves a parc. č. 546 v k. ú. Jelení u Holčovic v souvislosti s realizací stavby „Opatření na Horní
Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“ při úplném omezení silničního provozu na silnici II/452 mezi
obcemi Karlovice a Holčovice a silnici III/4521 mezi obcemi Karlovice a Staré Purkartice.
Přílohou podané žádosti byly tyto podklady: plná moc ze dne 25. 04. 2017 a návrh přechodné úpravy
provozu.
Dne 21. 03. 2018 obdržel správní orgán souhlasné stanovisko Policie ČR pod č. j.: KRPT-57111/ČJ-2018070106 ze dne 21. 03. 2018. Přechodná úpravy provozu byla projednána s vlastníky předmětných silnic
a účelových komunikací.
Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci
stavby „„Opatření na Horní Opavě, 04.02 Nádrž Jelení, stavba č. 5751“, jejímž předmětem je přeložka
silnice II/452 a III/4521.
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. 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.

Upozornění:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. Proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů na úřední desce, a současně i na
elektronické úřední desce, MěÚ Bruntál, MěÚ Vrbno pod Pradědem, OÚ Karlovice, OÚ Holčovice a OÚ
Heřmanovice.

Vyvěšeno dne: ……………
Sejmuto dne: ……………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření:
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Rozdělovník:
účastníci řízení (do vlastních rukou – do datové schránky):
zpl. zástupce žadatele: Ing. Milan Tkadleček, Grudova 4, 747 05 Opava
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Zahradní II/19, 79201 Bruntál
dotřené osoby (veřejnou vyhláškou) prostřednictvím úředních desek
- MěÚ Bruntál, správního odboru
- Obce Karlovice, Karlovice 138, 793 23 Karlovice
- Obce Heřmanovice, Heřmanovice 131, 793 74 Heřmanovice
- Obce Holčovice, Holčovice 44, 793 71 Holčovice
- Města Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
dotčené orgány (do datové schránky):
Policie ČR, Krajské ředitelství policie MS kraje, ÚO Bruntál, DI, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
MěÚ Krnov, odbor dopravy a SH, silniční správní úřad, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství
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