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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: 
MUBR/65763-18/ima - OŽP-
280S/RU_9143/2018/ima 

Vyřizuje: Ivana Malinová 
Email: ivana.malinova@mubruntal.cz 
Telefon: 554 706 117 
Datum: 05.10.2018 
Počet příloh: 1 
Listů příloh: 2 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu  
na silnici II/450, II/451, II/452, I/45 a I/11  

během realizace zvláštního užívání silnice II/451 v úseku Široká Niva – Karlovice   

při její úplné uzavírce s nařízením objížďky  
 

 
 

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. 6 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 návrhu ze dne 17. 09. 2018 podaného právnickou osobou: Lesy České republiky, s. p.,  
IČ: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, Lesní správou Bruntál,  

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích  

a ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní 
řád“) 

s t a n o v í  
 

po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 

kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu (dále jen Policie ČR“) ze dne 05. 10. 2018 
přechodnou úpravu provozu na silnicích II/450, II/451, II/452, I/45 a I/11 takto:  

- Přechodné dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny na dobu max. 7 dní v termínu od 

13. 10. 2018 (sobota) do 31. 10. 2018 (středa) podle situací, které jsou ověřenou přílohou tohoto 
stanovení.  

 
 

     Při výše stanovené přechodné 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 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“, v posledním vydání, a TP 81 „Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení 
silničního provozu“.  

- zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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b) Realizaci stanovené přechodné úpravy provozu zajistí žadatel – Lesy České republiky, s.p. 

Odpovědná osoba: lesní správce Ing. Milan Pospíšil, tel.: 956 103 101, zástupce lesního správce Ing. 

Zbyněk Uhlíř, tel.: 956 103 112 a revírník Alexandr Matoušek, tel.: 724 523 103.   
c) Přechodné dopravní značení bude umístěno pouze během úplné uzavírky silnice II/451 s nařízením 

objížďky, které je povoleno samostatným rozhodnutím pod č. j.: MUBR/62232-18/ima. Rozhodnutí pod 
č. j.: MUBR/62232-18/ima o povolení úplné uzavírky silnice II/451 bude vykonatelné. 

d) Termín zahájení přechodné úpravy provozu, případně její přerušení, bude oznámen MěÚ Bruntál, 

odboru ŽPSHaZ, a Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, středisku Bruntál.   
e) V případě, že dojde ke zkrácení termínu úplné uzavírky, bude přechodné dopravní značení pro označení 

uzavírky a nařízení objížďky neprodleně odstraněno. Při přerušení uzavírky bude přechodné dopravní 
značení zakryto nebo odstraněno. 

f) Přechodné dopravní značení bude kontrolováno a udržováno po celou dobu jeho instalace.  
g) 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. 

 
 

 
Odůvodnění: 

Dne 20. 09. 2018 obdržel správní orgán od právnické osoby: Lesy České republiky, s. p., prostřednictvím 

Lesní správy Bruntál (dále jen „žadatel“), e-mailem podanou žádost o povolení omezení obecného užívání 
silnice II/451 v jejím km staničení 16,000 – 17,000 v extravilánu obcí Široká Niva a Karlovice úplnou 

uzavírkou s nařízením objížďky na dobu max. 7 dní v termínu od 01. 10. 2018 do 31. 10. 2018 z důvodu 
kácení převážně kůrovcového dříví o objemu 500 – 700 m2 v těsné blízkosti silnice II/451, kdy hrozí 

bezprostřední ohrožení silničního provozu - ohrožený prostor zasahuje na silnici II/451.    
Přílohou žádosti byly tyto podklady: Situace s vyznačením uzavírky a objízdných tras. Originál žádosti byl 

doplněn osobním podáním dne 21. 09. 2018. Dne 26. 09. 2018 podal žadatel žádost o povolení zvláštního 

užívání silnice II/451 z důvodu jejího užití pro skládání a nakládání – 2 skládky na silničním pozemku.  
Podáním ze dne 03. 10. 2018 doplnil žadatel žádost návrh přechodné úpravy provozu pro označení uzavírky 

a objížďky a žádost o její stanovení.    
 

Návrh přechodné úpravy provozu byl dne 05. 10. 2018 projednán s dopravním inženýrem Policie ČR, který 

podaný návrh s úpravami schválil. Úpravy se týkaly drobné změny textu na dopravních značkách  
č. IP 22 a volby termínu přechodné úpravy provozu přednostně ve dnech pracovního klidu a volna.  

O projednání byl pořízen úřední záznam.  
Podané žádosti bylo vyhověno tímto stanovením, mimo termín zahájení přechodné úpravy provozu, protože 

tento termín nelze stanovit zpětně, podle žádosti od 01. 10. 2018, a proto byl termín zahájení posunutý na 

nejbližší možný den nabytí účinnosti tohoto stanovení tj. 5 -tý den po vyvěšení na úřední desce MěÚ 
Bruntál. 

Realizace přechodné úpravy byla podmíněna vykonatelností rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice 
II/451, která byla povolena samostatným rozhodnutím pod č. j.: MUBR/62232-18/ima. Uzavírka silnice je 

nutná z důvodu situování lesního pozemku v příkrém svahu nad silnicí, kdy ohrožený prostor podle Nařízení 
vlády č. 28/2002 Sb. zasahuje na silnici II/451.     

Protože se jedná o příkazové a zákazové dopravní značky, ukládající účastníkům provozu odchylné 

povinnosti od obecné úpravy provozu, stanovil zdejší úřad přechodnou úpravu provozu opatřením obecné 
povahy, po předchozím projednání návrhu s Policií ČR.  V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona  

o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy, ani 
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.  

   

 
 

Upozornění:  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. Proti opatření 

obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 -ti dnů na úřední desce, a současně i na 

elektronické úřední desce, MěÚ Bruntál, OÚ Široká Niva, OÚ Karlovice, OÚ Staré Město, OÚ Světlá Hora, 

MěÚ Andělská Hora a OÚ Nové Heřminovy.  
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Vyvěšeno dne:  ……………                                                          Sejmuto dne: …………… 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření: 
 

 
 

 

 
 

Rozdělovník (do datové schránky): 
žadatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové   

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, středisko Bruntál 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 70900 Ostrava  

dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) prostřednictvím úředních desek  

- MěÚ Bruntál, správního odboru 
- OÚ Široká Niva, Široká Niva 79, 792 01 Bruntál 1 

- OÚ Karlovice, Karlovice 183, 793 23 Karlovice 
- OÚ Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy 
- MěÚ Andělská Hora, Andělská Hora č. p. 197, 793 32 Andělská Hora 
- OÚ Světlá Hora, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora 

dotčené orgány (do datové schránky): 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie MS kraje, ÚO Bruntál, DI, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a ChR, 28. října 117, 702 18 Ostrava  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mgr. Vladimír Procházka 
vedoucí odboru životního prostředí, 

silničního hospodářství a zemědělství 
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