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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
90/2022
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
příslušný správní orgán, podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a 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 o silničním
provozu“), postupem podle Části šesté Opatření obecné povahy zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává opatření obecné povahy
dočasného zákazu zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikaci ul. Čechova v Přerově I – Městě v rámci „Zajištění svatebního obřadu“
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, na
základě písemného návrhu: Jan Drtil, nar. 19.3.1982, Jižní čtvrť I 2468/13, Přerov I-Město, 750 02
Přerov 2 (dále jen „navrhovatel“) ze dne 23.5.2022, po projednání s Policií České republiky,
Krajským ředitelstvím Ol. kraje, Dopravním inspektorátem Přerov pod č.j. KRPM-76200-2/ČJ-2022140806 dne 1. 6. 2022 a písemném stanovisku Statutárního města Přerova ze dne 23. 5. 2022
I. podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
dočasně zakazuje zastavení silničních vozidel na místní komunikaci
v Přerově I - Městě, v termínu 9. 9. 2022, od 10:00 hod. – do 16:00 hod.

ul.

Čechova

II. podle § 77 odst. 1 písm. 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.“)
a) stanoví přechodnou úpravu provozu zákazu zastavení na místní komunikaci ul. Čechova v
Přerově I - Městě, provedenou dle přiložené situace dopravního značení,
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a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti se zajištěním
svatebního obřadu ve výše uvedeném termínu.
Odpovědná osoba: navrhovatel
Dodržet:
1. předmětná dopravní značení budou v souladu s:
1.1. vyhláškou č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů,
1.2. § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích,
1.3. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném znění,
1.4. ČSN EN 1436/A1 „Vodorovné dopravní značení“,
1.5. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“,
1.6. VL 6.1 „Svislé dopravní značky“,
2. umístění dopravního značení provede oprávněná osoba, která má platná oprávnění pro provádění
těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umisťování dopravního
značení,
3. svislé přenosné dopravní značky č. B 28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovými tabulkami budou na
předmětné komunikaci umístěny nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení
4. žadatel o přechodné dopravní značení odpovídá po celou dobu za řádné vyznačení, které bude
v průběhu doby přechodné úpravy kontrolovat a případné odcizení či jiné poškození dopravního
značení bude bezodkladně řešit dle schváleného rozmístění,
5. stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné
předepsaným způsobem zneplatnit,
6. po skončení akce budou dočasné dopravní značky odstraněny žadatelem o tuto úpravu.
Odůvodnění:
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
obdržel dne 23.5.2022 navrhovatelův písemný návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
spočívající v dočasném zákazu zastavení silničních vozidel na místní komunikaci
ul. Čechova v Přerově I - Městě, ve výše uvedeném termínu, dle § 19a zákona o pozemních
komunikacích, a rovněž v umístění svislých přenosných dopravních značek na místní komunikaci
ul. Čechova v Přerově I - Městě ve výše uvedeném termínu, dle přiložené situace dopravního značení v
souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.
Důvodem dočasného zákazu zastavení silničních vozidel na předmětné komunikaci,
a pro stanovení přechodné úpravy provozu, je zajištění parkování aut pro svatebčany, a zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci ul. Čechova v Přerově I - Městě, při
probíhajícím svatebním obřadu.
Návrh byl projednán dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem Policií České
republiky, Krajským ředitelstvím Olomouckého kraje, Dopravním inspektorátem Přerov, který vydal
písemné souhlasné stanovisko pod č.j. KRPM-76200-2/ČJ-2022-140806 dne 1. 6. 2022. Návrh byl
dále podložen písemným vyjádřením vlastníka místní komunikace, kterým je Statutární město Přerov
ze dne 23. 5. 2022.
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Při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel správní orgán především z obsahu navrhovatelova
písemného návrhu. Z jeho obsahu je zřejmé, že z důvodu konání svatebního obřadu je nutné, aby zde
dne 9. 9. 2022, od 10:00 hod. – do 16:00 hod., nestála ani nezastavovala žádná silniční vozidla, vyjma
vozidel svatby. Proto zdejší správní orgán vydal toto opatření obecné povahy, kterým v uvedeném
termínu dočasně zakázal zastavení silničních vozidel na předmětné komunikaci, a to dle přiložené
situace dopravního značení.
Zákaz bude proveden dle přiložené situace dopravního značení, jejíž stanovení bylo rovněž provedeno
tímto opatřením obecné povahy, jeho výrokem II a).
Příslušný správní orgán vydal opatření obecné povahy bez řízení o jeho návrhu, a to vzhledem
k hrozícímu nebezpečí z prodlení spočívajícímu ve skutečnosti, že v případě absence dopravních
značek provádějících dočasný zákaz zastavení silničních vozidel by mohlo dojít k ohrožení plynulosti
a bezpečnosti silničního provozu a k narušení průběhu výše uvedené akce.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit
v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření
obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Bc. Iveta Mlčochová
referent oddělení dopravně správních agend

Příloha:
1. situace dopravního značení
Obdrží:
1. Jan Drtil, IDDS: j7cp8e4
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. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Bc. Alexandrem Salabou, Bratrská
č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
5. Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4
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:
…………………………………………………………………………………………………...

