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Šternberk 10.05.2017

Oprávněná úřední osoba
pro vyřízení:

Irena Pachová, referentka odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086540, e-mail: pachova@sternberk.cz

Oprávněná úřední osoba
pro podepisování:

Irena Pachová, referentka odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086540, e-mail: pachova@sternberk.cz

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státní správy 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“), podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje opatřením obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve městě Šternberk,
spočívající v osazení dopravního značení dle přiložených ověřených situací,
Místo přechodné úpravy : silnice tř. č. III/44426, II/444, II/445, III/4453, II/440, III/44423,
III/44429, III/44430, III/44441 a místní komunikace – ČSA, Oblouková, Dvorská, U Horní brány,
Jaroslavova, Vodní, Radniční, jednosměrná pod Gymnáziem, Partyzánská, Čechova, Pekařská,
Světlov, Horní náměstí, Opavská, Kopečná, Zahradní, Žižkova, Pod Lesem, Na Vyhlídce, Na
Stráni, Lesní, Strmá, Na Valech, Ořechová ve Šternberku.
Důvod přechodné úpravy:
Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu „Ecce Homo
Šternberk 2017“ na trati ECCE HOMO a doprovodný program „Město
v pohybu“ na Hlavním náměstí ve Šternberku
Doba úpravy za úplných uzavírek místních komunikací a silnice tř.č. III/44423:
čtvrtek 01.06.2017 od 22:00hod. až neděle 04.06.2017 do 20.00hod.
místní komunikace ulice Barvířská, ulice Dvorská, jednosměrná pod
gymnáziem, parkoviště u haly ECCE HOMO, parkoviště na ulici Dvorská
ve Šternberku
(viz mapa 1 a specifikace)
Elektronický podpis - 12.5.2017
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Pátek 02.06.2017 od 07.00hod. do neděle 04.06.2017 do 20:00 hod.
místní komunikace ulice Barvířská, ulice Dvorská, jednosměrná pod
gymnáziem, parkoviště u haly ECCE HOMO, parkoviště na ulici Dvorská,
dále místní komunikace Radniční, Jaroslavova, Vodní, Střední, Hlavní
nám., Partyzánská, Čechova ve Šternberku
(viz mapa 2 a specifikace)
sobota 03.06.2017 od 07.00hod. do 19:00hod., neděle 04.06.2017
od 07.00hod. do 19:00hod
místní komunikace ulice Barvířská, ulice Dvorská, jednosměrná pod
gymnáziem, parkoviště u haly ECCE HOMO, parkoviště na ulici Dvorská,
dále místní komunikace Radniční, Jaroslavova, Vodní, Střední, Hlavní
nám., Horní náměstí, Partyzánská, Čechova, U Horní brány, Jarní,
Opavská, silnice tř.č. III/44423 ve Šternberku
(viz mapa 3 a specifikace)
neděle 04.06.2017 od 20:00 do 24.00hod.
místní komunikace Radniční, Jaroslavova, Vodní, Střední, Hlavní nám.,
Partyzánská, Čechova ve Šternberku
(viz mapa 4 a specifikace)
Instalace DZ proběhne bezprostředně před zahájením akce s ohledem na
dobu potřebnou k instalaci. Ihned po ukončení bude DZ uvedeno do
původního stavu.
Odpovědná osoba: Malík Vlastimil, tel. 604 336 635
AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK, Nádražní 60, 785 01 Šternberk,
IČO 449 36 141
Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních
značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného
schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé
období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1.
vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,
2.

v souladu se schvalovacími podmínkami TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích II.
vydání (kapitola 7, resp. kapitola 6 TP 65) bude přechodné
dopravní značení osazovat odborně způsobilá firma, přechodné
dopravní značení bude dle TP 66 osazeno na samostatných
sloupcích,

3.

provedení a umístění dopravních značek musí odpovídat ČSN EN
12899-1,

4.

potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného
dopravního značení bude vždy na místě stavby společně s údajem
o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
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Odůvodnění
AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK, se sídlem Nádražní 2509/60, 785 01 Šternberk, IČO
449 36 141, požádala dne 29.03.2017 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - návrh osazení dopravního značení dle přiložených situací, na místních
komunikacích ve Šternberku a silnicích II. a III. třídy, z důvodu konání akce: Mistrovství Evropy
v závodech automobilů do vrchu „Ecce Homo Šternberk 2017“ na trati ECCE HOMO a
doprovodný program „Město v pohybu“ na Hlavním náměstí ve Šternberku, která se bude konat
v termínu 03.06.2017 a 04.06.2017.
Předložená přechodná úprava provozu byla v souladu s § 77 odst. 3 zákona o provozu
na pozemních komunikacích projednána a odsouhlasena příslušným dotčeným orgánem Policií
ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní
inspektorát, státním orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (viz
souhlasné vyjádření č.j. KRPM-34581-1/ČJ-2017-140506 ze dne 13.03.2017).
Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jde-li o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek.
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení umístění přechodného dopravního
značení dle přiložených situací, na místních komunikacích ve Šternberku a silnicích II. a III.
třídy, z důvodu konání akce: Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu „Ecce Homo
Šternberk 2017“ na trati ECCE HOMO a doprovodný program „Město v pohybu“ na Hlavním
náměstí ve Šternberku, která se bude konat v termínu 03.06.2017 a 04.06.2017.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
„otisk razítka“
Irena Pachová, v.r.
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha:
- 5x ověřená situace dopravního značení – specifikace
- 1x mapa objízdné trasy
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách:
Městský úřad Moravský Beroun, Obecní úřad Lipina, Obecní úřad Hlásnice, Obecní úřad
Hraničné Petrovice, Obecní úřad Mutkov, Obecní úřad Huzová, Obecní úřad Dědřichov nad
Bystřicí 58, 793 03 Dědřichov nad Bystřicí a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne: …………………………

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

str. 4

Úřední deska:
- Městský úřad Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
- Obecní úřad Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk
- Obecní úřad Hlásnice, 785 01 Šternberk
- Obecní úřad Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice 82, 783 06 Domašov nad Bystřicí
- Obecní úřad Mutkov, Mutkov 14, 793 51 Břidličná
- Obecní úřad Huzová, Huzová 325, 793 57 Huzová
- Obecní úřad Dědřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dědřichov nad Bystřicí

Obdrží:
- AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK, Nádražní 2509/60, 785 01 Šternberk
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
- Město Šternberk, Horní nám. č.p. 78/16, 785 01 Šternberk

Dotčené orgány:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní
inspektorát, Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

Na vědomí :
- MěÚ Šternberk, Horní nám. č.p. 78/16, 785 01 Šternberk, odbor investic a veřejných
zakázek
- Městská policie Šternberk, ČSA 30, 785 01 Šternberk
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Spis

(zasláno prostřednictvím datové schránky Města Šternberka v souladu s ustanovením § 17 a §
18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)

