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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
na veřejně přístupné účelové komunikaci spojující silnici č. II/442
v místě hráze Kružberk se silnici č. III/44327 v obci Kružberk
Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb, vykonávající podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124
odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), v y d á v á jako věcně a funkčně příslušný správní úřad
toto opatření obecné povahy podle § 77 odstavce 1 písmena c), zákona o silničním provozu, ve věci
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích :
Městský úřad ve Vítkově odbor služeb s předchozím stanoviskem příslušného orgánu Policie ČR,
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, Dopravní inspektorát,
Hrnčířská 17, 746 25 Opava č.j. KRPT-163340-1/ČJ-2018-070606-PV ze dne 16. července 2018,
vyhovuje podnětu/návrhu ze dne 04.04.2018, který podala Obec Kružberk, Kružberk 84, 747 86
Kružberk a tímto

stanoví
Obci Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk provést
místní úpravu
provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odstavce 1 písmena c), zákona o silničním provozu,
spočívající v umístění :
1. Za sjezdem ze silnice č. II/442 v místě hráze Kružberk, na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci pravostranně umístit :
- B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
- E 13 Mimo dopravní obsluhu
- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (30)
Před nájezdem na silnici č. II/442 v místě hráze Kružberk na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci pravostranně i levostranně umístit : - Z 11g Směrový sloupek červený kulatý
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2. Za sjezdem ze silnice č. III/44327 v obci Kružberk na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
pravostranně umístit :
- B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
- E 13 Mimo dopravní obsluhu
- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (30)
Před nájezdem na silnici č. III/44327 v obci Kružberk na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
pravostranně i levostranně umístit : - Z 11g Směrový sloupek červený kulatý
Pro umístění dopravního značení na pozemních komunikacích stanoví tyto podmínky:
1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 128991,2 a ČSN EN 1436; zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č.
294/2015 Sb. a umístěno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 –
schválených MD ČR Č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 a TP 85 II. Vydání, schválených
MD Č.j. 886/2007-120-STSP/2 ze dne 12/2007.
2. Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním o způsobilosti a podle
metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací.
3. Typ a způsob uchycení dopravního značení bude provedeno v souladu s normou ČSN 736101 –
Projektování silnic a dálnic - aktualizované vydání a normou ČSN EN 12899-1,2.
4. Značení bude provedeno v termínu do 31.05. 2019 a po umístění bude dopravní značení zaneseno
do příslušného pasportu.
Odůvodnění
Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě podnětu ze
dne 04.04.2018, který podala Obec Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk. Jedná se o veřejně
přístupnou účelovou komunikaci na pozemku parc.č. 602/2, 611/3, 311/2, 617/7, 611/4, 339/4, 291,
611/2 a 621/1 k.ú. Kružberk spojující silnici č. II/442 v místě hráze Kružberk se silnici č. III/44327
v obci Kružberk.
Po posouzení dopravní situace zdejším úřadem a příslušným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím
policie Moravskoslezského kraje, Územním odborem Opava, Dopravním inspektorátem, Hrnčířská 17,
746 25 Opava č.j. KRPT-163340-1/ČJ-2018-070606-PV ze dne 16. července 2018 bylo konstatováno,
že pro zajištění zvýšené bezpečnosti silničního provozu je nutné upravit dopravní značení podle výše
uvedeného stanovení. Dne 11.02. 2019 Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb, oznámil veřejnou
vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s § 172
odstavce 1 a 5 zákona o správním řádu v návaznosti na § 39 odstavce 1 zákona o správním řádu stanovil
Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb lhůtu do 30-ti dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek či
námitek. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
ve Vítkově a Obecního úřadu Kružberk.
Rozhodnutí o námitkách
V zákonné lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky, proto Městský úřad Vítkov, odbor
služeb uveřejnil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích dopravního opatření v rozsahu ve stanovení uvedeném.
Podklady pro vydání rozhodnutí jsou součásti spisové dokumentace, která je uložena u Městského úřadu
ve Vítkově, odboru služeb.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odstavce 2 zákona o správním řádu nelze podat opravný
prostředek. Dle § 173 odstavce 1 zákona o správním řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
„otisk úředního razítka“

Jiří G r i g i e r
referent odboru služeb

Rozdělovník
Účastníci řízení:
1. Obec Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk
Dotčené orgány:
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, dopravní
inspektorát, Hrnčířská 17, 746 25 Opava
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
3. Městský úřad Vítkov, odbor služeb, oddělení kultury, nám. J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov
4. Obec Kružberk, Kružberk 84, 747 86 Kružberk

Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích musí být vyvěšen po
dobu 15-ti dnů na Městském úřadě ve Vítkově, na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: …………… Sejmuto dne: ……………

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

