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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
   

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 návrhu podaného dne 

08. 03. 2021 právnickou osobou ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 

PSČ 405 02, Děčín IV-Podmokly prostřednictvím společnosti ELMONT Jeseník s.r.o., IČ 

25904442, se sídlem Palackého 11/14, 794 01 Jeseník, 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 č. III/45826, parc.č. 2032/2 k.ú. Sádek u Dívčího Hradu, 

místní komunikace na parc. č. 2032/5 k.ú. Sádek u Dívčího Hradu 

v místě:   obec Dívčí Hrad, v křižovatce u mateřské školy čp. 29 

v termínu:   ode dne nabytí účinnosti tohoto stanovení do 30.06.2021 (realizace 

4 dny) 

z důvodu:  stavební práce v souvislosti s realizací stavby “Dívčí Hrad, p.č. 

423, smyčka NN“ - výkop kabelové rýhy podél silnice III/ 45826 

v délce 26,5 m a překop místní komunikace cca 5,5 m po 

polovinách komunikace s umožněním průjezdu vozidel 

v rozsahu úpravy: přechodná úprava provozu v rozsahu výkresu č. C.4A “Návrh 

dopravního značení pro ZUK”, v měřítku 1:500, který je přílohou 

tohoto stanovení   
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Při přechodné úpravě provozu bude respektováno následující: 

a) Stavební práce budou provedeny v průběhu měsíce června 2021, maximálně ve čtyřech po  

      sobě jdoucích dnech. Termín zahájení prací bude předem nahlášen zdejšímu silničnímu úřadu. 

b) Při realizaci nebude umístěna dopravní značka č. P 7 „Přednost protijedoucích vozidel“,  

       neboť přednost v jízdě v daném případě přímo vyplývá z obecných pravidel silničního  

       provozu. 

c) Výstražná značka č. A15 „Práce na silnici“ bude osazena výstražným světlem nad touto  

       značkou nebo bude provedena na retroreflexním žlutozeleném podkladu 

d) Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení budou provedeny a umístěny v souladu s:   

- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,  

- platnými technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích“, schváleného MD ČR č.j. 532/2013-120-TN/1 ze dne 12.03.2015, 

a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleného MD ČR 

č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013  

e) Přechodné dopravní značení bude umístěno na červeno-bíle pruhovaných sloupcích. 

f) 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. 

g) Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení musí být na silnici umístěno tak, aby byl vždy 

zachován jeden jízdní pruh v min. šířce 2,75 m. 

h) Vždy je nutno zajistit dohlednou vzdálenost protijedoucích vozidel. Pokud by nebylo možno 

tuto vzdálenost zajistit, bude doprava řízena pomocí dostatečného počtu způsobilých a 

náležitě poučených osob. 

i) Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení budou kontrolovány a udržovány po celou 

dobu jejich instalace.  

j) V případě přerušení prací budou přechodné dopravní značky a dopravní zařízení umístěny 

pouze v nezbytném rozsahu, pokud to situace umožní, budou zakryty nebo odstraněny.   

k) Realizaci stanovené přechodné úpravy provozu zajistí žadatel. Odpovědná osoba: Miroslav 

Krupica, tel. č. 777 707 185.   

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 08. 03. 2021 obdržel Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, od 

právnické osoby ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, PSČ 405 02, Děčín 

IV-Podmokly prostřednictvím společnosti ELMONT Jeseník s.r.o., IČ 25904442, se sídlem 

Palackého 11/14, 794 01 Jeseník žádost o povolení zvláštního užívání silnice z důvodu j důvodu 

realizace stavebních prací na silnici III. třídy a místní komunikaci v obci Dívčí Hrad, s 

přechodnou úpravou provozu, v termínu od 06.04.-09.04.2021.   

Návrh přechodného dopravního značení ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o provozu na 

pozemních komunikacích a ustanovení § 50 odst. 2 správního řádu projednal správní orgán 

s Policií ČR, DI Bruntál, který dne 24.05.2021 vydal k návrhu své stanovisko pod č. j.: KRPT-

23210-5/ČJ-2021-070106, ve kterém konstatoval, že při splnění stanovených podmínek návrh 

odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu.  

Po posouzení návrhu přechodné úpravy provozu bylo žadateli za stanových podmínek vyhověno, 

mimo termín provádění stavebních prací, který nelze stanovit zpětně. Stavební práce, a s nimi 

související přechodné dopravní značení, budou realizovány v přesně neurčeném termínu v i 

červnu 2021 v průběhu čtyř dnů (termín opraven dle Smlouvy o užívání silnice pro zvláštní 

užívání). Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti silničního 

provozu při realizaci zvláštního užívání místních komunikací.  
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Protože se jedná o stanovení zákazových a příkazových dopravní značek, 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. 

   

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 opatření obecné povahy nabývá 

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

dálkový přístup. 

 

 

 

 

Ing. Alena Blaščíková  

vedoucí oddělení stavebního úřadu 

 

 

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

úřadu Krnov a na úřední desce Obecního úřadu Dívčí Hrad. 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1/ návrh dopravního značení 

 
 

 

Obdrží: 

 ELMONT Jeseník s.r.o., Palackého 11/14, 794 01 Jeseník (do datové schránky)  

 Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov ( na úřední desku)  

 Obecní úřad Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99 Dívčí Hrad (na úřední desku)  

dotčené orgány (do datové schránky) : 

 Policie ČR DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál (do datové schránky) 

na vědomí: 
 Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

prostřednictvím střediska Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál (DS) 

K založení do spisu:  

 Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí - zde  
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