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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY)

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský
úřad“), jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4 písm. b) 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“), obdržel dne
11. 3. 2019 žádost společnosti PORR, a.s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 10,
IČO: 430 05 560, kterou na základě plné moci udělené dne 27. 9. 2018 zastupuje společnost
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO: 623 63 701, o stanovení trvalé
úpravy provozu na silnici č. I/46 v prostoru křižovatky se silnicí č. III/44310 u Tovéře,
z důvodu její stavební úpravy. Krajský úřad tedy v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu
na pozemních komunikacích, podle § 77 odst. 1 písm. b), ve spojení s § 77 odst. 5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích

stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,

na silnici č. I/46 v prostoru křižovatky se silnicí č. III/44310 u Tovéře dle přiloženého projektu
„Situace dopravního značení“, zpracovaného společností EXACT ING, s.r.o.
Svislé a vodorovné dopravní značení bude umístěno/vyznačeno ke dni spuštění křižovatky
do provozu vlastníkem silnice I. třídy, tedy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1) Provedení, umístění/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích
- TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 532/2013-120STSP/1 / 1. srpen 2013), pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních
komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
- TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních
komunikacích“ (MD-OPK č.j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013), pokud neodporují platnému
znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
- TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK
č.j. 538/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013), pokud neodporují platnému znění zákona o
provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
- ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“
- ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení“,
včetně její opravy
- VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, vč. doplňku č. 1
- VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“

2) Výrobu, umístění/vyznačení navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat
a veškeré finanční náklady spojené s tímto stanovením uhradí majetkový správce silnice
I. třídy, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc.
3) Dopravní značení zrealizuje firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací
a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování
dopravního značení.
4) Umístěné/vyznačené trvalé dopravní značení bude ve správě Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správy Olomouc.

Odůvodnění
Krajský úřad, jakožto příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu
na silnicích I. třídy obdržel dne 11. 3. 2019 žádost společnosti PORR, a.s., Václavské
náměstí 837/11, 110 00 Praha 10, IČO: 430 05 560, kterou na základě plné moci udělené
dne 27. 9. 2018 zastupuje společnost SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc,
IČO: 623 63 701, o stanovení trvalé úpravy provozu na silnici č. I/46 v prostoru křižovatky
se silnicí č. III/44310 u Tovéře, z důvodu její stavební úpravy a v souladu s § 172 správního
řádu vydává toto opatření obecné povahy.
Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích místní úpravu na pozemních
komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné
signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost
a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dále dle téhož
zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy zveřejní
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příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních
obvodů se opatření obecné povahy týká, vztahuje-li se stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce.
Krajský úřad, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu
na silnicích I. třídy, zahájil řízení podle části šesté správního řádu, kterým se vydává
závazné opatření obecné povahy. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy se záměrem
na stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění/vyznačení předmětného
dopravního značení ze dne 22. 3. 2019 pod č.j.: KUOK 32614/2019 bylo, v souladu s § 172
správního řádu, vyvěšeno formou veřejné vyhlášky podle § 25 správního řádu na úřední
desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup po správním řádem předepsanou dobu 15-ti dnů (rozhodným termínem vyvěšení z
hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje – vyvěšeno dne 22. 3. 2019,
sejmuto dne 8. 4. 2019). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy, dle § 172
odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky a námitky s tím, že dle § 172
odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i
jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky
ke krajskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Připomínky k návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 4 správního řádu:
K návrhu opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu) byly v zákonné lhůtě
30 dnů od data jeho zveřejnění na úřední desce, tedy do 7. 5. 2019, uplatněny připomínky
pana Michala Fuksy, Tř. 17. listopadu 326/4, 750 02 Přerov, doručené dne 1. 4. 2019:
1) V rámci úprav křižovatky je navrženo přesunutí nebo posunutí většiny stávajících svislých
dopravních značek. Projektant však neohlídal minimální předepsané odstupy u vzájemných
poloh některých značek. Jedná se o směr jízdy od Šternberka, kde není dodržen min.
vzájemný odstup 30 metrů (mimo obec) mezi značkami P1+B20 (70) a IS3b. Je to zřejmé z
kót ve výkrese, kde značky P1+B20a (70) jsou na kótě km 0,426 a značka IS3b na km
0,400. Vzdálenost mezi nimi je tedy jen 26 metrů, reálně tedy hrozí, že značky P1+B20a
budou ve výhledu zakrávat směrovku IS3b !
2) Dále bych navrhoval a doporučil ponechat v návrhu stávající stav značek B21a, které jsou
nyní umístěny v obou směrech po obou stranách vozovky vlevo i vpravo. Vzhledem k
silnému provozu, který v úseku panuje a vzhledem k tomu, že již značky existují, se jeví
rozumné je zde ponechat, neboť budou lépe vidět i pro řidiče, kteří se na poslední chvíli
budou rozhodovat zda začít předjíždět, a mohli by značku umístěnou pouze vpravo
snadnou přehlédnout vlivem zakrytí kolonou (zvláště nákladních) vozidel před ním.
3) Navržené směrovky IS3b by měly být zakresleny ve správném zhotovení a finální podobě.
Zde by neměl být zakreslen prázdný rámeček pro uvedení čísla silnice, když číslo uváděno
nebude. Pokud se tedy výhledově neuvažuje o přeřazení silnice III/44310 do kategorie
silnice II.třídy, což zřejmě neuvažuje.

4) Ještě bych rád uvedl připomínku, že na silnici III/44310 před napojením na silnici I/46 jsou
osazeny směrovky IS3b a IS3c, které nemají správné provedení. Chybí na nich údaj s
číslem silnice (46) a údaje o vzdálenostech. Jedná se sice o silnici v působnosti jiného
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správního úřadu, ale myslím, že v rámci úpravy křižovatky by to mohlo být řešeno zde a
správcem komunikace vyšší třídy (v rámci zlepšení orientace řidičů ve vztahu k silnici, na
kterou se řidič napojuje). Pokud ne, žádám o postoupení této připomínky jako podnětu pro
věcně a místně příslušný správní orgán.

Rozhodnutí o námitkách podle § 172 odst. 5 správního řádu:
add 1) Připomínka se uplatní při realizaci umístění dopravních značek.
add 2) Návrh se neakceptuje.
add 3) Připomínka se uplatní ve výrobě dopravních značek.
add 4) Připomínka je bezpředmětná.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
add 1) Správná připomínka ke vzájemné vzdálenosti dopravních značek v extravilánu.
add 2) S ohledem na již zrealizované úpravy na navazující křižovatce u Lašťan odpovídá
add 3) Správná připomínka k provedení dopravní značky.
add 4) Krajskému úřadu nebyl předložen návrh dopravních značek na silnici č. III/ 44310,
proto se k němu nelze vyjádřit.

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek, lze ovšem posoudit soulad opatření obecné povahy s právními předpisy, a to
v přezkumném řízení. Výslovně je toto zakotveno v § 174 odst. 2 správního řádu, přičemž
podle § 174 odst. 1 správního řádu pro řízení ve věci přezkoumání opatření obecné povahy
platí přiměřeně části druhé správního řádu. V souladu s § 94 odst. 1správního řádu
přezkoumávají správní orgány z moci úřední (ex officio) v přezkumném řízení pravomocná
rozhodnutí (v daném případě opatření obecné povahy) v tom případě, pokud je možno
důvodně pochybovat o jejich souladu s právními předpisy. Podle § 174 odst. 2 správního
řádu lze usnesení o zahájení přezkumného řízení vydat do 3 let od účinnosti opatření, proto
lze na základě § 174 odst. 1 správního řádu o přiměřené platnosti části druhé správního
řádu dovodit, že pro zahájení přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy neplatí
subjektivní dvouměsíční ani objektivní jednoroční lhůta stanovená v § 96 odst. 1 správního
řádu. Zmeškání lhůty pro podání návrhu na zrušení tohoto opatření nelze prominout.
Opatření obecné povahy je vyvěšeno po dobu 15 dnů a nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
Ve smyslu § 101a - 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění,
je možný přezkum u soudu. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý
nahlédnout u podepsaného správního orgánu.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
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Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno po dobu
15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje a Magistrátu města
Olomouce. Zveřejněn musí být též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení/zveřejnění tohoto opatření obecné
povahy.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Záznam o zveřejnění veřejné vyhlášky:
Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: …………………………

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

Na úřední desce vyvěsí:
1. Krajský úřad Olomouckého kraje
2. Magistrát města Olomouce
Obdrží:
1. SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc (zplnomocněný zástupce žadatele)
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
3. vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni a ostatní osoby, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje po dobu 15 dnů
Dále obdrží:
4. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní
policie, Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc
5. Magistrát města Olomouce, správce úřední desky (se žádostí o bezodkladné vyvěšení výzvy na
své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou
dobu)
Na vědomí:
6. spis
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