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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, na
místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu
ORP - Městský úřad Bruntál.
Městský úřad Bruntál, obecní úřad 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 ustanovení
§ 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 ustanovením §
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na
základě návrhu ze dne 12. 1. 2022 podaného žadatelem:
VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01, Bruntál, IČ 47675861,
podle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, Policie České republiky, Krajského ředitelství
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Policie
ČR“), čj. KRPT-273627-2/ČJ-2021-070106 ze dne 21. 12. 2021, přechodnou úpravu provozu:
- na sil. II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích
v územním obvodu Městského úřadu Bruntál,
- podle aktualizovaných schémat pro pozemní komunikace dle Technických podmínek, TP 66 Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24, které byly
schválené správním úřadem dne 18. 1. 2022,
- v termínu: od 18. 1. 2022; toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po jeho
vyvěšení na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření
obecné povahy týká. Platnost je stanovena do 31. 12. 2022.
Při výše stanovené přechodné úpravě provozu budou dodrženy tyto podmínky:
a) Značení bude provedeno a umístěno v souladu:
- s vyhláškou č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- s ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“, včetně jejich změn, ČSN EN 128991,2 a ČSN EN 1436,
- platnými technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“, v posledním vydání,
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zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

b) Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro
provozní informace musí tvořit vždy ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu.
c) Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku, aby
byla zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. Dále budou
značky z rubové strany čitelně označeny přesným názvem společnosti, včetně IČ, která jej osadila.
d) Dopravnímu inspektorátu Bruntál, prostřednictvím datové schránky – n5hai7v, vždy neprodleně
oznámeno společností umisťující dopravní značení, kdy, kde, za jakým účelem, na jaký časový úsek
a jaké konkrétní schéma bylo užito. Dále bude uvedeno jméno, příjmení a telefonní kontakt na
osobu zodpovědnou za instalaci dopravních značek.
e) Přechodná úprava provozu se stanoví na území správních obvodů obcí Andělská Hora, Bruntál,
Bílčice, Dětřichov nad Bystřicí, Dlouhá Stráň, Dvorce, Horní Benešov, Horní Životice, Karlova
Studánka, Karlovice, Křišťanovice, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Ludvíkov, Mezina, Milotice nad
Opavou, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, Roudno, Rudná
pod Pradědem, Staré Heřminovy, Staré Město, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Široká Niva,
Václavov u Bruntálu, Valšov, Vrbno pod Pradědem,
f) Přechodná úprava provozu se stanoví společnosti VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01,
Bruntál, IČ 47675861, pro činnosti spojené s odstraňováním havárií vodovodního řadu na sil. II. a
III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací v územním obvodu Městského úřadu Bruntál.
Odpovědná osoba: VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01, Bruntál, IČ 47675861, kontaktní
osoba: Patrik Motyčka, tf. 555537300.
g) Přechodná úprava provozu bude umístěna vždy na dobu nezbytně nutnou. Přechodné dopravní
značení bude žadatel kontrolovat a udržovat po celou dobu provádění prací, po ukončení prací
dopravní značky bezodkladně odstraní.
h) Při manipulaci s dopravními značkami v silničním pozemku a v jeho blízkosti nesmí dojít k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu, k poškození či znečištění pozemních komunikací včetně jejich
součástí a příslušenství.
i) V případě složitějších dopravních situací požádá zhotovitel prací o vydání samostatného stanovení
přechodné úpravy provozu.
Odůvodnění:
Společnost VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01, Bruntál, IČ 47675861, podala 13. 1. 2022 návrh na
stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně
přístupných účelových komunikací v územním obvodu ORP Městského úřadu Bruntál, pro činnosti podle
ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, podle schémat B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24, které jsou
uvedeny v TP 66, Technické podmínky Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích.
Protože se jedná o příkazové a zákazové dopravní značky, ukládající účastníku silničního provozu povinnosti
odchylné 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
ČR, Dopravním inspektorátem Bruntál, stanovisko čj. KRPT-273627-2/ČJ-2021-070106 ze dne 21. 12. 2021.
Stanovené podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto stanovení.
Při vydávání opatření obecné povahy postupoval správní orgán podle ustanovení § 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 na sil. II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Bruntál.
Platnost správní orgán omezil do 31. 12. 2022.
Schémata pro označování pracovních míst jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.
Upozorňujeme:
Přechodná úprava provozu se nevztahuje na jiné fyzické či právnické osoby, které vykonávají práce pro
společnost VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01, Bruntál.
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Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu).
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě Bruntál, odboru
životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.
Toto opatření obecné povahy, podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nabývá účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení na úředních deskách příslušných obecních úřadu.
Informace o zveřejnění na úředních deskách příslušné obecní úřady zašlou zpět na Městský úřad Bruntál,
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, bezprostředně po zveřejnění.
Rozdělovník:
Žadatel: VaK Bruntál, a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01, Bruntál
Dotčený orgán: Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje Ostrava, Územní odbor
Bruntál, Dopravní inspektorát, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Dále se doručí:
Obecní úřady v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, se žádostí o bezodkladné
vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce, včetně zveřejnění v elektronické podobě, na dobu 30
dnů, a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu:
Městský úřad Andělská Hora, Andělská Hora 197, 793 32 Andělská Hora
Městský úřad Bruntál, správní odbor, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Obecní úřad Bílčice, Bílčice 61, 793 68
Obecní úřad Dětřichov nad Bystřicí, Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí
Obecní úřad Dlouhá Stráň, Dlouhá Stráň 47, 792 01
Obecní úřad Dvorce, Náměstí 13, 793 68, Dvorce
Městský úřad Horní Benešov, Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov
Obecní úřad Horní Životice, Horní Životice 126, 793 12
Obecní úřad Karlova Studánka, Karlova Studánka 17, 793 24 Karlova Studánka
Obecní úřad Karlovice, Karlovice 138, 793 23 Karlovice
Obecní úřad Křišťanovice, Křišťanovice 92, 793 68
Obecní úřad Leskovec nad Moravicí, Leskovec nad Moravicí 42, 793 68
Obecní úřad Lomnice, Lomnice 42, 793 02 Lomnice
Obecní úřad Ludvíkov, Ludvíkov 122, 793 26
Obecní úřad Mezina, Mezina 2, 792 01
Obecní úřad Milotice nad Opavou, Milotice nad Opavou 55, 792 01
Obecní úřad Moravskoslezský Kočov, Moravský Kočov 200, 792 01
Obecní úřad Nová Pláň, Nová Pláň 26, 792 01
Obecní úřad Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, 792 01
Obecní úřad Oborná, Oborná 80, 792 01
Obecní úřad Razová, Razová 351, 792 01
Obecní úřad Roudno, Roudno 56, 792 01
Obecní úřad Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89, 793 35 Rudná pod Pradědem
Obecní úřad Staré Heřminovy, Staré Heřminovy 129, 793 12
Obecní úřad Staré Město, Staré Město 66, 793 33 Staré Město
Obecní úřad Světlá Hora, Světlá Hora-Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
Obecní úřad Svobodné Heřmanice, Sokolovská 94, 793 12
Obecní úřad Široká Niva, Široká Niva 79, 793 22 Široká Niva
Obecní úřad Václavov u Bruntálu, Horní Václavov 69, 793 41, Václavov u Bruntálu
Obecní úřad Valšov, Valšov 72, 792 01
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
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Na úřední desce (i elektronické) vyvěšeno dne:
sejmuto dne:
(Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření)

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