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MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL 
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství 
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Čj:  
Vyřizuje:  
Email:  
Telefon:  
Datum:  
Počet příloh: 1 
Listů příloh: 1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Příloha č. 1 návrhu opatření obecné povahy MUBR/63047-18/prk - OŽP-

632/RP/DZT_8564/2018/prk:  
 

 
Stanovení místní úpravy provozu v Karlovicích, na veřejné účelové komunikaci na parc. č. 

1745/7, 810/25, 810/10, 810/19 a 1745/8 v k. ú. Karlovice ve Slezsku  

 
  

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce 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, jako správní orgán 
příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na 

pozemních komunikacích“), na základě žádosti Obce Karlovice, IČ: 002 96 112, Karlovice 183, 793 23 
Karlovice, ze dne 31. 08. 2018,  

 
s t a n o v í  

 

podle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„správní řád“) a podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, po 

předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, ÚO Bruntál, Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“), ze dne 20. 09. 2018, místní úpravu 

provozu takto:  

 
 Na veřejné účelové komunikaci umístěné na parc. č. 1745/7, 810/25, 810/10, 810/19 a 1745/8 v k. ú. 

Karlovice ve Slezsku, budou na samostatné sloupky umístěny dvě svislé dopravní značky "Zákaz vjezdu 

vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 10 t“ (č. B 13). Umístění dopravních 
značek je vyznačeno v situaci, která je ověřenou přílohou tohoto stanovení. 

 
 

     Při výše stanovené místní úpravě provozu bude respektováno následující: 

a) Značení bude provedeno a umístěno v souladu s:   
- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,  

- ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně jejich změn, ČSN EN 12899-1,2 
a ČSN EN 1436,   

- platnými technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, 

- zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



Čj:   
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b) Realizaci stanovené místní úpravy provozu na místní komunikaci zajistí Obec Karlovice po nabytí 

účinnosti tohoto opatření a nejpozději v termínu do 31. 05. 2018 prostřednictvím odborně způsobilé 

firmy. 
c) Dopravní značky budou umístěny tak, aby nezasahovaly do průjezdního profilu účelové komunikace  

a silnice II/451. Boční vzdálenost bližšího svislého okraje značky od okraje krajnice (pokud není tak 
vozovky) bude min. 0,50 m, max. 2,00 m. 

d) Spodní okraj nejníže umístěné dopravní značky je min. 1,20 m, v případě zásahu značky do průchozího 

prostoru pro chodce se zvyšuje na 2,20 m, do průjezdního profilu pro cyklisty 2,50 m. Max. výška 
spodního okraje nejníže umístěné značky je 2,70 m nad úrovní vozovky nebo terénu.  

e) Při instalaci stanovené místní úpravy nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu k poškození 
či znečištění pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.  

 
 

 

 
 

 
 

Odůvodnění: 

Obec Karlovice podala dne 31. 08. 2018 žádost o stanovení místní úpravy provozu na veřejné účelové 
komunikaci a zpevněné ploše, umístěné na pozemku parc. č. 1745/7, 810/25 a 810/10 v k. ú. Karlovice ve 

Slezsku, spočívající v umístění dvou zákazových dopravních značek č. B 13 s dodatkovou tabulí pro omezení 
tonáže. 

Jako důvod Obec Karlovice uvedla, že veřejnou účelovou komunikaci a zpevněnou plochu poškozují těžké 
nákladní vozidla. 

Podaný návrh byl projednán na místě samém dne 20. 09. 2018 s dotčeným orgánem – Policií ČR, KŘ-policie 

MSK, ÚO Bruntál, dopravním inspektorátem. Na místě bylo konstatováno, že na pozemcích parc. č. 810/25, 
810/10 a 810/19 je stavba komunikace s povrchem živičným.  

 
Účelová komunikace je napojena dvěma sjezdy na silnici II/451 v km cca 13,220 a 13,270. Účelová 

komunikace umožňuje přístup k objektu prodejny Hruška na parc. č. st. 523 a k parc. č. 810/25, 810/6, 

810/5 a 370. Pro vozidla zásobování je podle podané žádosti omezení tonáže na max. 10 t vyhovující.  
O projednání návrhu byl pořízen úřední záznam a byla pořízena fotodokumentace. 

 
Po posouzení shromážděných podkladů, po projednání návrhu podle ustanovení § 172 správního řádu, 

stanovil zdejší úřad místní úpravu provozu a podané žádosti tak vyhověl. Dopravní značení odpovídá TP 65.  

Vlastníkem předmětných komunikací a pozemků parc. č. 1745/7, 810/25, 810/10, 810/19, 1745/8, 810/5  
a 370 je žadatel - Obec Karlovice.  

 
Trvalé dopravní značení je podle ustanovení § 12 zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

součástí komunikace, a proto bylo provedení místní úpravy provozu stanoveno vlastníku komunikace. 
Procesní postup zvolil zdejší úřad s ohledem na povahu místní úpravy provozu -  jedná se o zákazové 

značky.       

 
 

 
 

 

 
Upozornění:  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. Proti opatření 
obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
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Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů na úřední desce MěÚ Bruntál, OÚ Karlovice 

a současně i na elektronické úřední desce.  

Vyvěšeno dne:  ……………                                                          Sejmuto dne: …………… 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření: 

 
 

 

Dotřené osoby: 
veřejnou vyhláškou prostřednictvím úředních desek MěÚ Bruntál, správního odboru a OÚ Karlovice 

Dotčené orgány (do datové schránky): 
Policie ČR, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, DI, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál 

 
 

 

 
 

Mgr. Vladimír Procházka  
vedoucí odboru životního prostředí, 

silničního hospodářství a zemědělství 

 


