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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd  

  
       

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán ve 

věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) a 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“) na základě žádosti, kterou dne 

16.02.2023 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, IČO 00095711, se sídlem Úprkova 

795/1, 702 23 Ostrava, prostřednictvím stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál, a po 

projednání s dotčeným orgánem Policie ČR DI Bruntál, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 3 a 

5 zákona o silničním provozu a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

 s t a n o v í  

přechodnou úpravu provozu 

na komunikaci:  silnice II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou 

působností Krnov 

v termínu:    od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.12.2023 

z důvodu:  zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti 

spojené se správou, údržbou, měřením a opravou komunikací  

v rozsahu úpravy:  přechodná úprava provozu dle vybraných schémat uvedených v TP 

66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“ (v obci dle schémat B/1, B/2, B/3, mimo obec dle 

schémat C/1, C/2, C/4, C/6, C/11, C/12, C/13) 

 



2 / 4 

 

IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz 

 

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující 

podmínky: 

1. Výše uvedené stanovení dopravního značení a uvedené podmínky platí pro provádění 

„Běžné údržby komunikací“ v souladu s § 9 a přílohou č. 5 části 1 vyhlášky č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a dále krátkodobých oprav 

komunikací s dobou provádění max. do 5 dnů.  

2. Toto stanovení přechodné úpravy provozu se nevztahuje na úplné nebo částečné uzavírky 

(v případě použití SSZ) či rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu. V těchto 

případech, a v případech, kdy je nutno provést úplnou uzavírku a stanovit objízdné trasy, 

bude žádost o povolení uzavírky podána zdejšímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před 

dnem požadovaného uzavření komunikace a stanovení přechodné úpravy provozu bude 

projednáno standardním způsobem (§ 77 zákona o silničním provozu). 

3. Dopravní značení přechodné úpravy provozu a dopravní zařízení budou provedeny a 

umístěny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a technickými podmínkami uvedenými v TP 66 “Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ schváleno Ministerstvem 

dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1.dubna 2015. 

4. Označování pracovních míst se provede dle vzorových schémat, které je nutno přizpůsobit 

konkrétní situaci v závislosti na dopravně technický stav komunikace (blízkost křižovatky, 

zatáčky, apod…), rozhledové poměry, rozměry pracovního místa, atd… 

5. Pokud bude podstata jednotlivého schémata použita pro místní podmínky, které se odlišují 

od vzorových schémat, bude návrh přechodné úpravy proveden a stanoven individuálně 

standardně postupem dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu. 

6. Přechodné dopravní značení bude umístěno na červeno-bíle pruhovaných sloupcích a bude 

provedeno v retroreflexním provedení. Dále budou značky z rubové strany čitelně 

označeny přesným názvem a identifikačním číslem (IČO) společnosti, která je osadila. 

7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 

funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. 

8. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem 

prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. 

9. Dopravnímu inspektorátu Bruntál bude prostřednictvím datové schránky (n5hai7v) a 

silničnímu správnímu úřadu vždy neprodleně oznámeno společností umísťující dopravní 

značení, kdy, kde a za jakým účelem, na jaký časový úsek a jaké konkrétní schéma bude 

užito. Dále bude uvedeno jméno, příjmení a dostupný telefonní kontakt na osobu 

zodpovědnou za instalaci dopravního značení.  

 

 

 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, jako silniční správní úřad obdržel dne 

16.02.2023 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním 

obvodu ORP Krnov, kterou podala Správa silnic Moravskoslezského kraje, stř. Bruntál, Zahradní 

II/19, 792 11 Bruntál.  

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemní komunikaci 

byl projednán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je 

příslušný orgán Policie ČR, dopravní inspektorát Bruntál, jehož písemné vyjádření ze dne 

27.02.2023 pod č. j. KRPT-54457-2/ČJ-2023-070106 je podkladem pro toto stanovení.  



3 / 4 

 

IČ: 296139, DIČ: CZ00296139 

Telefon: 554 697 111, fax: 554 610 418, e-mail: epodatelna@mukrnov.cz, ID DS: ndgbdc9, www.krnov.cz 

Důvodem pro stanovení dopravního značení je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu při provádění vybraných nebo opakovaných operativních činností spojených se správou, 

údržbou, měřením a opravami silnic, prováděné odbornou firmou, s krátkou dobou trvání a malým 

dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.   

Toto stanovení nelze použít na omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, neboť toto 

omezení vyžaduje povolení příslušného silničního správního úřadu dle ust. § 24 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydaného po projednání s účastníky řízení a dotčenými 

orgány.  

Protože se jedná o zákazové značky, ukládající účastníkům provozu odchylné povinnosti od 

obecné úpravy provozu, stanovil zdejší úřad v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním 

provozu přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy. 

Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy dle ustanovení 

§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné 

povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy 

nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

Poučení 

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 

prostředek. Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy 

účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

 

Lenka Bednářová 

referent odboru výstavby a životního prostředí 

služ. číslo 0149 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Krnov a obecních či městských úřadech těchto obcí: Brantice, Býkov – Láryšov, 

Čaková, Hošťálkovy, Krasov, Lichnov, Úvalno, Zátor, Heřmanovice, Holčovice, Janov, 

Jindřichov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Třemešná, Vysoká, Bohušov, Dívčí Hrad, 

Hlinka, Osoblaha, Rusín, Slezské Rudoltice, Slezské Pavlovice. 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1/ vybraná schémata (10 listů) 

 

 

 
Rozdělovník: 

s žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

− Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov 

− Obecní úřad Brantice, Brantice 121, 793 93 Brantice 
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− Obecní úřad Býkov – Láryšov, Býkov 68, 794 01 Býkov – Láryšov 

− Obecní úřad Čaková, Čaková 101, 793 16 Zátor 

− Obecní úřad Hošťálkovy, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy 

− Obecní úřad Krasov, Krasov 29, 793 94 Krasov 

− Obecní úřad Lichnov, Lichnov 42, 793 15 Lichnov u Bruntálu 

− Obecní úřad Úvalno, Úvalno 58, 793 91 Úvalno 

− Obecní úřad Zátor, Zátor 107, 793 16 Zátor 

− Obecní úřad Heřmanovice, Heřmanovice 136, 793 74 Heřmanovice 

− Obecní úřad Holčovice, Holčovice 44, 793  

− Městský úřad Janov, Janov19, 793 84 Janov u Krnova 

− Obecní úřad Jindřichov, Jindřichov 57, 793 83 Jindřichov u Krnova 

− Obecní úřad Liptaň, Liptaň 149, 793 99 Osoblaha 

− Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice 

− Obecní úřad Petrovice, Petrovice 34, 793 84 Janov u Krnova 

− Obecní úřad Třemešná, Třemešná 304, 793 82 Třemešná 

− Obecní úřad Vysoká, Vysoká 90, 793 99 Osoblaha 

− Obecní úřad Bohušov, Bohušov 15, 793 98 Bohušov 

− Obecní úřad Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99 Osoblaha 

− Obecní úřad Hlinka, Hlinka 25, 793 99 Osoblaha 

− Obecní úřad Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha 

− Obecní úřad Rusín, Rusín 53, 793 97 Slezské Rudoltice 

− Obecní úřad Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha 

− Obecní úřad Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice 

obdrží: 

− Policie ČR, KŘ DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál  

k založení do spisu:   

− Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí - zde 
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