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Váš dopis zn.: 

Ze dne: 

Naše čj.: KRNOOVZP-84022/2022 bedn 

Naše sp. zn.: OVZP-90782022-bedn 

280.8 S/5 

Vyřizuje: Bednářová Lenka 

Telefon: 554697601 

E-mail: lbednarova@mukrnov.cz 

Datum: 19.09.2022 

 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu – „Oprava žel. přejezdu P4417 Horní Povelice“ 

 
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, na základě žádosti o povolení uzavírky a s ní související přechodnou úpravou 

provozu, kterou dne 18. 08. 2022 podala společnost Tomi-Remont a.s., IČO 255 08 571, 

Přemyslovka 4, 796 01   Prostějov,   prostřednictvím   zpln.   zástupce   Sekne   spol.   s.r.o., 

IČO 623 63 701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc, 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 III/45728, II/457, III/45717, III/45718 

v termínu: 03.10.2022 - 17.10.2022 

z důvodu: úplná uzavírka silnice III/45722 v místě přejezdu P4417 (mimo 

BUS, IZS   a   vozidla   stavby)   s nařízením   objízdné   trasy 

v souvislosti s realizací stavby “Oprava žel. přejezdu P4417 

Horní Povelice“ 
 

Při přechodné úpravě provozu bude respektováno následující: 

1. Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v termínu od 03.10.2022 

do 17.10.2022 dle přílohy č. 1 - situačního výkresu Přechodné dopravní značení – Úplná 

uzavírka sil. III/45722, č. v. 1, který je ověřenou přílohou tohoto stanovení. 
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2. Osazení přechodného dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšk apod.) musí být 

provedeno v souladu s TP 65„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, 

schváleného MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 a 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. 

3. Přenosné dopravní značení bude umístěno na červeno-bíle pruhovaných sloupcích, čímž 

bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. 

4. 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. 

5. Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení budou kontrolovány a udržovány po celou 

dobu jejich instalace. 

6. V případě přerušení prací budou přechodné dopravní značky a dopravní zařízení umístěny 

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

silniční provozu bude omezen jen v nezbytném rozsahu. 

7. Realizaci stanovené přechodné úpravy provozu zajistí žadatel. Odpovědná osoba: Jakub 
Cahel. Kontaktní telefon: 778 781 477 

 

Odůvodnění: 

 
Dne 18.08.2022 obdržel Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, od právnické 

osoby Tomi-Remont a.s., IČ 255 08 571, Přemyslovka 4, 796 01 Prostějov (dále jen „žadatel“), 

prostřednictvím zpl. zástupce: Sekne spol. s.r.o., IČ 623 63 701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc, 

žádost o povolení úplné uzavírky s navrženou objízdnou trasou a s tím související stanovení 

přechodné úpravy provozu v termínu od 3.10 – 17.10 2022. 

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 07.09.2022 vydal k návrhu své stanovisko pod č. j.: KRPT- 

213473-2/ČJ-2022-070106, ve kterém konstatoval, že při splnění jimi stanovených podmínek 

bude návrh odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

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

Důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu je usměrnění dopravy a zajištění bezpečnosti 

silničního provozu po dobu provádění prací spojených s opravou železničního přejezdu. 

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. 
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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 na úřední desce MÚ Krnov. 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 na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se 

opatření obecné povahy týká. 

 

 

Vyvěšeno dne: 21. 09. 2022                                                                   Sejmuto dne:   07. 10. 2022 

 

 

 

 

 
Příloha: 

1/ grafická situace osazení DZ 

 

 
Rozdělovník: 

 zpl. zástupce žadatele: Sekne spol. s.r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc (DS)

 Policie ČR DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál (DS)

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

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

 

S žádostí o vyvěšení na úřední desku: 

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

 Obec Bohušov, Bohušov 15, 793 99 Bohušov

 Obec Liptaň, Liptaň 149, 793 99 Osoblaha

 Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99 Dívčí Hrad
 

K založení do spisu: 

 Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí - zde
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