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V Hranicích dne 04.08.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odstavce 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 žádosti právnické
osoby, tj. Obce Rouské, IČO 00636550, se sídlem Rouské 64, 753 53 Všechovice, ze dne
11.03.2022, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou VÝDOZ s.r.o., IČO 25549260,
se sídlem Parková 488, 768 21 Kvasice, po projednání s Policií ČR, v souladu s § 77 odst. 3
zákona o provozu na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 1 písm. c), ve spojení s § 77 odst.
5 zákona o provozu na pozemních komunikacích

stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
a to na krajské silnici č. III/43910 a místních komunikacích v k. ú. Rouské dle přiložených situací,
za účelem doplnění trvalého dopravního značení v obci a zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1) Provedení, umístění/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
- TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, pokud neodporují
platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
- TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních
komunikacích“, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních
komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
- TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, pokud
neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí
vyhlášky
- ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
- ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“, včetně
její opravy
- VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1

- VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“
2) Značení provede investor stavby na vlastní náklady oprávněnou odbornou firmou.
3) Dopravní značení zrealizuje firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a
prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umisťování dopravního značení.

Odůvodnění
Městský úřad Hranice, jako příslušný správní úřad podle § 124 odstavce 6 zákona o provozu na
pozemních komunikacích, zahájil řízení podle části šesté správního řádu, kterým se vydává
závazné opatření obecné povahy, a to na základě žádosti právnické osoby, tj. Obce Rouské, IČO
00636550, se sídlem Rouské 64, 753 53 Všechovice, ze dne 11.03.2022, zastoupené na základě
plné moci právnickou osobou VÝDOZ s.r.o., IČO 25549260, se sídlem Parková 488, 768 21
Kvasice. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy se záměrem na stanovení místní úpravy
provozu spočívající ve vyznačení trvalého dopravního značení na krajské silnici č. III/43910 a
místních komunikacích v k. ú. Rouské, jak je uvedeno v přiložených situacích, ze dne 09.06.2022
pod č. j. OSUZPD/13718/22-7, bylo v souladu s § 172 správního řádu vyvěšeno formou veřejné
vyhlášky podle § 25 správního řádu na úřední desce Městského úřadu Hranice a rovněž
způsobem umožňujícím dálkový přístup po správním řádem předepsanou dobu 15-ti dnů.
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy, dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány,
aby podávaly své připomínky a námitky s tím, že dle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčena, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky k městskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
V zákonné lhůtě 30–ti dnů od data jeho zveřejnění na úřední desce, uplatnil k návrhu opatření
obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu) stanovisko Dopravní inspektorát územního
odboru Přerov Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č. j. KRPM-5037-9/ČJ-2022140806, ze dne 27.06.2022, v němž sdělil, že vydal stanoviska, a to č. j. KRPM-5037-4/ČJ-2022140806, ze dne 22.04.2022 a stanovisko č. j. KRPM-5037-7/ČJ-2022-140806, ze dne 31.05.2022,
v nichž odkazuje na stanovisko č. j. KRPM-5037-2/ČJ-2022-140806, ze dne 13.01.2022, vydané
k obdobnému návrhu.
Správní orgán zohlednil připomínky policie ČR uvedené ve stanovisku č. j. KRPM-5037-2/ČJ-2022140806, ze dne 13.01.2022, týkající se předloženého návrhu místní úpravy provozu ze dne
11.03.2022. U krajské silnice č. III/43910 v obci Rouské budou umístěny dvě svislé dopravní
značky A 12a „Chodci“ s nápisem „POZOR CHODCI!“ na retroreflexním podkladu, namísto
původně navržené dopravní značky A 12b „Děti“.
Dále Policie ČR ve svém stanovisku upozorňuje, že v předloženém návrhu není zohledněna
dopravní obslužnost objektů v lokalitě, kde bude dopravním značením vyloučen vjezd vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t. Správní orgán k uvedenému sděluje, že v případě
lokality týkající se pozemní komunikace mezi domem č. p. 84 a křižovatkou s krajskou silnicí č.
III/43910, je ke všem přilehlým nemovitostem možný příjezd vozidel o vyšší tonáži z jiných
komunikací.
Dále v lokalitě týkající se pozemní komunikace mezi domem č. p. 40 a 52, není vzhledem
k šířkovému uspořádání dané komunikace možný vjezd vozidel, jejichž šířka přesahuje
vyznačenou mez (2,0 m) a zároveň je zde tudíž vyloučen vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje 3,5 t.
Správní orgán dále sděluje, že předmětem současného návrhu místní úpravy provozu je rovněž
úprava přednosti v jízdě v křižovatce místních komunikací u domu č. p. 84; ostatní křižovatky
nejsou předmětem tohoto návrhu.
V návrhu místní úpravy provozu ze dne 11.03.2022 není navrženo další dopravní značení, ke
kterému měl příslušný orgán Policie ČR připomínky ve stanovisku č. j. KRPM-5037-2/ČJ-2022140806, ze dne 13.01.2022.
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Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích místní úpravu na pozemních
komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály,
příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k
nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od
obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále dle téhož zákona o provozu na
pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán na
úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
týká, vztahuje-li se stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v
zastavěném území dotčené obce.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka
Bc. Martina Stupárková v. r.
samostatný referent
oddělení životního prostředí
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být opatření obecné povahy vyvěšeno na
úřední desce po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední
den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a
zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ……………………………..

Sejmuto dne: ………………………………….

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

Příloha: 4x situace umístění dopravního značení
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
<0000> Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí – úřední deska, zde
Obecní úřad Rouské, Rouské 64, 753 53 Všechovice – úřední deska
Obdrží:
Obec Rouské, Rouské 64, 753 53 Všechovice, zastoupená spol. VÝDOZ s.r.o., Parková 488,
768 21 Kvasice
Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby JIH, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52
Přerov
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni a ostatní osoby, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny - veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu Hranice po dobu 15 dnů
spis
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