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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a 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“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti společnosti MOBIKO plus a.s.,
Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 267 88 675 zastoupené na základě
plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany, Pavelkova 222/2,
779 00, IČ: 278 48 116 a po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské
ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát ze dne
21. 8. 2019 pod č.j. KRPM-100736-1/ČJ-2019-140506
opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu
v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice II/446 a III/44629 a místní komunikace v obci Šumvald a
Břevenec z důvodu akce „Vodovod Šumvald a Břevenec“.
Rozsah opatření (dopravní značení) viz grafická příloha – situace:
- Na vozovkách budou umístěny dopravní značky a zařízení „Z4“, „C4a+SV1“, „C4b+SV1“,
„B28+E8c“, „B28+E8d“, „B28+E8e“, „B28“, A15+E7b“, „A15+E7b“, „Z2+E13 CHODNÍK
UZAVŘEN“, „A15“
vše podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
Termín přechodné úpravy provozu: od 11. 11. 2019 do 30. 11. 2019.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
1. Budou dodrženy podmínky stanoviska dotčeného orgánu – Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní
inspektorát ze dne 21. 8. 2019 pod č.j. KRPM-100736-1/ČJ-2019-140506.
2. Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní
informace nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
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3. 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.
4. Provedení a umístění dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1, TP 66 –
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
5. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na
místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
6. Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,
světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich
údržbu pro celé období přechodné úpravy provozu.
7. Žadatel je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu neprodleně po naplnění
důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:
Pan Jiří Bury, MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, tel.:
731 155 332
Odůvodnění:
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a SH stanovil na základě návrhu žadatele společnosti
MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 267 88 675
zastoupené na základě plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany,
Pavelkova 222/2, 779 00, IČ: 278 48 116 a po písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát ze dne
21. 8. 2019 pod č. j. KRPM-100736-1/ČJ-2019-140506, přechodnou úpravu provozu na silnici II/446
a III/44629 a místní komunikaci v obci Šumvald a Břevenec z důvodu částečné uzavírky silnice
II/446, III/44629 a místní komunikace v obci Šumvald a Břevenec v souvislosti s prováděním
stavebních prací pro stavbu „Vodovod Šumvald a Břevenec“.
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření
obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení
Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Mgr. Jana Němečková
referentka odboru dopravy a SH
Městský úřad Uničov

příloha :
- grafická podoba návrhu místní úpravy provozu
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Vyvěšeno dne:……………………………… Sejmuto dne:……………………………………..
razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:
MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí zastoupená na
základě plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany, Pavelkova
222/2, 779 00
Městský úřad Uničov - úřední deska, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Obecní úřad Šumvald, Šumvald č. p. 17, 783 85 Šumvald, se žádostí o bezodkladné vyvěšení
oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po
uvedenou dobu
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
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