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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu č. 25/2022
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust. § 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 silničním
provozu“), obdržel dne 16.05.2022 návrh spol. DALSIKO, s. r. o., IČO 292 98 563, se sídlem
Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov na stanovení přechodné úpravy provozu na krajských
silnicích a místních komunikacích v Lipníku nad Bečvou z důvodu konání závodů „Mistrovství
Moravy a Slezska v koloběžkách“ ve dnech 06. – 07.08.2022.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, po posouzení žádosti v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, Policií České republiky, Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Přerov, Dopravním inspektorátem
Přerov, stanovisko ze dne 06.06.2022 pod čj. KRPM-72141-3/ČJ-2022-140806, s majetkovým
správcem krajských silnic, tj. Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., stanovisko ze dne
03.05.2022 pod zn. SSOK-JH 10344/2022 a městem Lipník nad Bečvou, stanovisko ze dne
02.05.2022 pod čj. MU/08986/2022/SM-VO, vydává toto opatření obecné povahy, kterým
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Místo přechodné úpravy : silnice III/03557, II/434, III/43421, III/4372, II/437, II/437A a místní
komunikace v Lipníku nad Bečvou
Důvod úpravy

:konání závodů „Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách“

Doba úpravy

:min. týden před konáním akce (situace č. 1 a část č. 2)
06.08.2022 (situace č. 2)
07.08.2022 (situace č. 3)

Odpovědná osoba

:Petr Bednář, spol. DALSIKO, s. r. o., tel. 777 955 070
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Způsob vyznačení

povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravního
značení dle schváleného schématu umístění dopravního značení
a zabezpečit jeho údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci

:dopravní značení je stanoveno na základě situací, které jsou nedílnou
přílohou tohoto stanovení

Podmínky
1. Dopravní značení, které bude užíváno pro označení, musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“.
2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3. Umístění dopravního značení a dopravního zařízení provede oprávněná osoba, která
má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti
při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
4. Dopravní značení umisťované v souvislosti s dočasným zákazem zastavení musí
být na pozemní komunikaci umístěno nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu
(situace č. 1 a část situace č. 2).
5. Instalaci provede žadatel na své vlastní náklady a po ukončení platnosti stanovení
přechodné úpravy dopravního značení bude přechodné dopravní značení žadatelem ihned
odstraněno. Instalace proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem
na dobu potřebnou k instalaci.
6. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy
na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
7. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržováno ve funkčním stavu
a v čistotě a správně umístěno.
8. Na vozovce krajských silnic nebude prováděno jakékoliv značení související s konáním
závodů.
9. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není použitelné
samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o povolení uzavírky dotčené pozemní
komunikace podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích, které vydá příslušný silniční
správní úřad.

Odůvodnění
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, obdržel dne 16.05.2022 od žadatele písemný
návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/03557, II/434, III/43421,
III/4372, II/437, II/437A a místních komunikacích v Lipníku nad Bečvou z důvodu konání závodů
„Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách“. Tato sportovní akce se bude konat ve dnech
06.08.2022 a 07.08.2022 (dne 06.08.2022 v Lipníku nad Bečvou a dne 07.08.2022 v Nových
Dvorech).
Součástí návrhu byl také návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající
v osazení přechodného dopravního značení zpracovaný spol. DALSIKO, s. r. o., IČO 292 98 563,
se sídlem Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov.
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Předložený návrh požadované přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
byl projednán s příslušným dotčeným orgánem, dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu,
tj. Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem
Přerov, Dopravním inspektorátem Přerov.
Protože návrh změny dopravního značení ukládá účastníkům provozu omezení nad rámec obecné
úpravy provozu obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, správní orgán
při stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích postupoval podle ustanovení
části šesté správního řádu – opatření obecné povahy.
Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, nedoručuje správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici
III/03557, II/434, III/43421, III/4372, II/437, II/437A a místních komunikacích v Lipníku nad Bečvou
z důvodu konání závodů „Mistrovství Moravy a Slezska v koloběžkách“, a to ve dnech 06.08.2022
a 07.08.2022.
Poučení
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Merta, Ph.D.
vedoucí Stavebního úřadu

Příloha
- 3x ověřená situace přechodného dopravního značení
Dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední
desce orgánu, který písemnost doručuje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž
správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat nejméně po dobu 15-ti dnů a zveřejněno také
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení tohoto opatření
obecné povahy.
Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou a současně způsobem
umožňující dálkový přístup:
vyvěšeno …………. sejmuto …………..

podpis

--------------------------------

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Kladníky a současně způsobem umožňující
dálkový přístup:
vyvěšeno …………. sejmuto …………..

podpis

--------------------------------

Č.j. MU/11784/2022/SÚ-SH

str. 4

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Lipník nad Bečvou.
Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal.

Obdrží
DALSIKO, s.r.o., IDDS: e9f7exq
sídlo: Vrahovická č.p. 4251/18, 796 01 Prostějov 1
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: 6jwhpv6
sídlo: U Výstaviště č.p. 18, 751 52 Přerov 2
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka č.p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IDDS: ufiaa6d
sídlo: Schweitzerova č.p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
Nemocnice Hranice a.s., IDDS: g9zfc69
sídlo: Zborovská č.p. 1245, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: j9ymvs2
sídlo: Aksamitova č.p. 557/8, 779 00 Olomouc 9
ARRIVA autobusy a. s., IDDS: x4kgvqt
sídlo: Na Ostrově č.p. 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1
k rukám Petra Bednáře, DALSIKO, s. r. o., IDDS: e9f7exq
sídlo: Vrahovická č.p. 4251/18, 796 01 Prostějov 1
úřady pro vyvěšení
MěÚ Lipník nad Bečvou, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad
Bečvou
Obecní úřad Kladníky, úřední deska, IDDS: atqbpb8
sídlo: Kladníky č.p. 21, 751 31 Lipník nad Bečvou
na vědomí
Městská policie Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka č.p. 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., Za Porážkou č.p. 1142/27, 751 31 Lipník nad Bečvou

