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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
79/2022
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“), oprávněný ke stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci, postupem v souladu s částí šestou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - § 171 a násl., vydává opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Kovářská a ul. Kočíře
v Přerově X – Popovice v rámci akce „Prodloužení původního stanovení (havarijní stav
propustku)“
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, na
základě písemného návrhu: Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Bc.
Alexandrem Salabou, IČO 00301825, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 (dále jen
„navrhovatel“) ze dne 31.5.2022, po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Ol.
kraje, Dopravním inspektorátem Přerov, jako dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona
o silničním provozu, posouzení jeho stanoviska vydaného pod č.j. KRPM-82422-2/ČJ-2022-140806
dne 17. 6. 2022
STANOVÍ
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), následující přechodnou úpravu provozu a s tím související užití
dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů na pozemních komunikacích.
Místo úpravy:

místní komunikace ul. Kovářská a ul. Kočíře v Přerově X – Popovice,
dle přiložené situace

Důvod úpravy:

prodloužení původního stanovení (havarijní stav propustku)

Doba úpravy:

od 28. 6. 2022 do 28. 6. 2023
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Způsob vyznačení: umístit dopravní značení, dopravní zařízení dle přiložené situace
dopravního značení
Odpovědná osoba: Bc. Alexandr Salaba, SMPR - MAJ
Dodržet:
1. předmětná dopravní značení, dopravní zařízení budou v souladu s:
1.1. vyhláškou č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů,
1.2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném znění,
1.3. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, v platném
znění,
1.4. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“,
1.5. ČSN EN 1436/A1 „Vodorovné dopravní značení“,
1.6. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“,
1.7. VL 6.1 „Svislé dopravní značky“,
1.8. VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“,
2. umístění dopravního značení a dopravních zařízení provede oprávněná osoba, která má platná
oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a
umisťování dopravního značení,
3. žadatel o přechodné dopravní značení a dopravní zařízení odpovídá po celou dobu za řádné
vyznačení, které bude v průběhu doby přechodné úpravy kontrolovat a případné odcizení či jiné
poškození dopravního značení a dopravního zařízení bude bezodkladně řešit dle schváleného
rozmístění,
4. stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné
předepsaným způsobem zneplatnit,
5. po skončení platnosti stanovení budou dočasné dopravní značky a dopravní zařízení odstraněny
žadatelem o tuto úpravu.
Odůvodnění:
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
obdržel dne 31.5.2022 navrhovatelův písemný návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
na místních komunikacích ul. Kovářská a ul. Kočíře v Přerově X – Popovice, dle situace dopravního
značení.
Důvodem přechodné úpravy provozu je prodloužení původního stanovení (havarijní stav propustku) a
s tím spojená dopravné omezení v termínu od 28. 6. 2022 do 28. 6. 2023.
Předložený návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byl projednán
dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s příslušným dotčeným orgánem Policií České republiky,
Krajským ředitelstvím Ol. Kraje, Dopravním inspektorátem Přerov, který vydal písemné souhlasné
stanovisko č.j. KRPM-82422-2/ČJ-2022-140806 dne 17. 6. 2022.
Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení spojené s výše uvedenou stavební akcí budou
užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem tak, jak je to uvedeno v § 78
odst. 2 zákona o silničním provozu.
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Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
posoudil návrh dopravního značení a dopravních zařízení a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu postupoval při stanovení přechodné úpravy provozu podle ustanovení části šesté správního
řádu – opatření obecné povahy.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o návrhu opatření obecné povahy zdejší správní orgán nezjistil
žádné skutečnosti, které by bránily vydání tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, oznámil opatření obecné povahy v rozsahu, jak je výše uvedeno.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy - stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podat opravný prostředek. Opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Bc. Iveta Mlčochová
referent oddělení dopravně správních agend

Příloha:
1. situace dopravního značení
Obdrží:
1. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Bc. Alexandrem Salabou, Bratrská
č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
2. Magistrát města Přerova, Úřední deska (15 dnů), Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02
Přerov 2
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS:
6jwhpv6
4. Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4
5. Bc. Alexandr Salaba, Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Bc.
Alexandrem Salabou, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
6. spis
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Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno
na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat nejméně po dobu 15 dnů a zveřejněno
také způsobem umožňující dálkový přístup (www.prerov.eu).

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne......................................

…………………………………………

……………………………………………...

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto opatření
obecné povahy a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
…………………………………………………………………………………………………...

