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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48 

 
Adresát:  Váš dopis zn.   
Kareta Bruntál s.r.o. 
IČO 62360211 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál 
zast. na základě plné moci z 18.02.2022 
společností SEKNE spo.l s r.o. 
IČO 52363701 
Hamerská 12, 772 01 Olomouc 
 

Ze dne:  
Č.J.: MURY 8245/2022 
Spisová značka: DASH 945/2022 BUC/4  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: +420 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 17.03.2022 

 

Opatření obecné povahy  

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

stavba „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“ 

 

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný 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“), a 
v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “správní řád“), na základě žádosti ze dne 18. 02. 2022 pod č.j.: MURY 5122/2022 podaného 
žadatelem: 

KARETA Bruntál spol. S r.o., IČO 623 60 213, Krnovská 511, 792 01 Bruntál, zast. na základě plné moci 
ze dne 18. 02. 2022 společností SEKNE spol. s r.o., IČO 623 63 701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc po 
projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčenými orgány v souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. 
c) a § 77 odst. 5 zákona 

 

vydává toto opatření obecní povahy 

kdy v souladu s ust. § 77odst.1 písm. c) zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

 

na silnici II/445 pozemku parc. č. na pozemcích parc. č. 1025, 1079, 1080 v k.ú. Kněžpole, obec 
Jiříkov, ppč. 387 k.ú. Veveří u Huzové, obec Huzová, ppč. 1255, 1178/1, 1187, k.ú. Stránské, obec 
Rýmařov, v km 17,177 – 21,842, celková délka úseku je 4,665 km“, která spočívá v umístění a osazení 
přenosných svislých dopravních značek dle dopravně inženýrského opatření z důvodu vyznačení 
úplné uzávěry z důvodu realizace stavebních prací v rámci stavby „Silnice II/445 hranice 
Olomouckého kraje – Stránské“, a to následovně: 
 

Termín stavby: podle vydaného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu 
   01.04.2022 – 03.09.2022 je rozdělena na jednotlivé etapy 

1.etapa 01.04.2022 – 14.07.2022 
2.etapa 15.07.2022 – 30.07.2022 
3.etapa 31.07.2022 – 28.08.2022 
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4.etapa 29.08.2022 – 03.09.2022 
 
Stanovení přechodného dopravního značení (PDZ): 
podle schválených situací úplné uzavírky zpracovaných do 4 etap, výkresu č.1, č.2, č.3, č.4. od 
zahájení do ukončení prací, které jsou nedílnou přílohou tohoto přechodného stanovení a výkresu č. 
5, který se týká poslední, tedy 4. etapy stavebních prací. 
  
Uzavírka:  úplná dlouhodobá 

1.etapa – úplná uzavírka sil. II/445 v úseku od křiž. silnice III/4455 po křiž. se sil.  
III/4456, v délce úseku cca 3500 m; 
2.etapa - úplná uzavírka sil. II/445 v úseku za obcí Kněžpole, v délce úseku cca 120 m; 
3.etapa - úplná uzavírka sil. II/445 v úseku Kněžpole – Huzová od křiž. Se sil. III/4454  
směrem na obec Huzová v délce úseku cca 1100 m; 
4.etapa - úplná uzavírka sil. II/445 v úseku Kněžpole – Huzová od křiž. se sil. III/4454  
směrem na obec Huzová v délce úseku cca 1100 m, a průtah obcí Kněžpole v délce 
úseku cca 666 m; 

 
Objízdná trasa: pro osobní a nákladní dopravu při úplné uzávěře se stanovuje následovně 

1.etapa - po sil. III/4456 do obce Jiříkov, III/4456 Stránské a zpět, délka objížďky cca 
8,100 km;  
2.etapa - od obce Huzová po sil. III/4453 do obce Arnoltice, dále po sil. III/4453 
Ryžoviště, II/440 Vajglov, Albrechtice u Rýmařova, III/4458 Stránské, III/4456 Jiříkov a 
zpět, délka objížďky cca 22,400 km; 
3.etapa - od obce Kněžpole po sil. III/4454 do obce Arnoltice, dále po sil. III/4453 do 
obce Huzová a zpět, délka objížďky cca 8,900 km;  
4.etapa - od obce Stránské po sil. III/4456 do obce Jiříkov, dále po sil. III/4455 a 
III/4454 do obce Arnoltice, III/4453 Huzová a zpět, délka objížďky cca 18,000 km. 

 
Objízdná trasa: pro pravidelnou linkovou dopravu se stanovuje následovně  

V termínu od 01. 04. 2022 do 14. 07. 2022 bude prováděna obsluha zastávky 
Jiříkov,Kněžpole pravidelnou linkou 854912 Rýmařov-Jiříkov,Sovinec-Šternberk pouze 
spojem č. 2/07:05 hod. na Rýmařov a spojem č. 5/14:02 hod. na Šternberk ve všední 
dny. V sobotu a neděli nepojede do obce Kněžpole žádný spoj. Objížďka je po silnici 
III/4455 a to po trase Jiříkov – Kněžpole a zpět Kněžpole – Jiříkov odtud na silnici 
III/4456 směr na Rýmařov či Šternberk. 
V termínu od 14. 07. 2022 do 28. 08. 2022 bude prováděna obsluha pravidelnou 
linkou 854912 Rýmařov-Jiříkov,Sovinec-Šternberk podle schválených jízdních řádů 
všemi spoji, bez stanovené objížďky se sjezdem/výjezdem po místní komunikaci, 
pozemku parcela č.  1052/3 k. ú. Kněžpole se zpevněným povrchem. 
V termínu od 29. 08. 2022 do 03. 09. 2022 nebude prováděna obsluha pravidelnou 
linkou 854912 Rýmařov-Jiříkov,Sovinec-Šternberk zastávky Jiříkov,Kněžpole, dojde 
k úplné výluce. 
 

Zhotovitel stavby  KARETA Bruntál spol. s r.o., IČO 62360213,  
    Krnovská 511, 792 01 Bruntál 
 
Odpovědná osoba za stavbu a PDZ Miroslav Viktorin, KARETA Bruntál spol. s r.o. - stavbyvedoucí 

tel.: 602 777 893 
email: m.viktorin@kareta.cz 

 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu 

1. Umístění dopravního značení bude provedeno podle přiložených výkresů situace č.1, č.2, č.3, 
č.4., č.5., která jsou nedílnou součástí tohoto opatření. 
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2. Provedení přechodné úpravy provozu bude proveden a umístěno v souladu s vyhláškou MD 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona 
o provozu na pozemních komunikacích, svými rozměry, barvami a technickými požadavky  
musí odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou  ČSN 018020 “Dopravní 
značky na pozemních komunikacích“ včetně jejich změn, ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, a 
musí být umístěny v souladu s platnými technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1, ze dne 
31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“, schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1, ze dne 
12. března 2015, s účinností od 1. dubna 2015. 

3. Svislé dopravní značky přechodné úpravy provozu bude provedeno v souladu s ust. § 62 odst. 
6 zákona o silničním provozu na červeno-bíle pruhovaném sloupku, kdy bude tímto 
zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. 

4. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení 
pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou; trvalé 
dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravnám 
značením, musí být dočasně zneplatněno, tj. provedeno překrytím, magnetickou páskou 
nebo křížem na konstrukci, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující 
přednost. popř. již stanovenou přechodnou úpravou provozu. 

5. Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, nebo v případě přerušení prací bude omezení 
provozu ihned zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

6. Při instalaci stanoveného dopravního značení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti sil. Provozu 
a k poškození či znečištění PK, včetně jejich součástí a příslušenství. 

7. Žadatel zabezpečí na svůj náklad odborné provedení přechodné úpravy provozu na PK podle 
tohoto stanovení; je povinen udržovat předepsané dopravní značení ve funkčním stavu a 
čistotě, dbát na jeho správné umístění a zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních 
podmínek. 

8. Po ukončení platnosti stanovení přechodného DZ bude přechodné dopravní značení ihned 
odstraněno a stávající dopravní znační bude uvedeno do původního stavu, tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu.  

9. Pokud si bezpečnost a plynulost sil. Provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního 
značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie. 

10. Dopravní situace s přechodným značením odsouhlasená orgánem policie bude použita pro 
vydání rozhodnutí příslušného silničního úřadu ve smyslu ust. § 24 zákona č. 13/19997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů. 

 

Odůvodnění  

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 18.02.2022 pod MURY 
5122/2022 žádost od společnosti KARETA Bruntál spol. S r.o., IČO 62360213, Krnovská 511, 792 01 
Bruntál, zast. na základě plné moci ze dne 18.02.2022 společností SEKNE spol. s r.o., IČO 62363701, 
Hamerská 12, 772 00 Olomouc, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu ve věci provádění 
stavby pod názvem „Silnice II/445 hranice Olomouckého kraje – Stránské“, v termínu požadován 
zhotovitelem od 01.04.2022 – 03.09.2022 je rozdělena na jednotlivé etapy 1.etapa 01.04.2022 – 
14.07.2022, 2.etapa 15.07.2022 – 30.07.2022, 3.etapa 31.07.2022 – 28.08.2022 a 4.etapa 29.08.2022 
– 03.09.2022. 
Přechodná úprava provozu byla v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona projednána a odsouhlasena za 
účasti příslušného dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství 
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, dopravní inspektorát, státní orgán pro dohled 
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, při místní šetření dne 10.03.2022 a následně 
vydaným stanoviskem pod č. j.: KRPT-45894-3/ČJ-2022-070106 ze dne 16. 03. 2022. 
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Po posouzení shromážděných podkladů bylo podané žádosti v plném rozsahu vyhověno, při 
respektováním podmínek stanových zdejším úřadem a dotčeným orgánem. 

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zdejší správní orgán nedoručoval návrh 
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek a námitek. 

Toto stanovení je podkladem pro opatření dalších místně příslušných správních orgánů.  

Žádosti žadatele bylo vyhověno v plném rozsahu. 

 

Upozornění 

Toto opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích, nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.  

Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 

Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit 
v přezkumném řízení.  

Právní účinky má doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městské úřadu 
Rýmařov.  

 

 

 
 
Hana Bučková 
referent odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov a OÚ 
Jiříkov současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce a www.stránkách dne  ………………. 

 

Sejmuto z úřední desky a www.stránek dne              ………………. 

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky.  
Dotčené úřady žádáme o zaslání sejmutého stanovení zpět na náš úřad. 
 
 
Příloha 
1x A4 situace etapa č. 1 
1x A4 situace etapa č. 2 
1x A4 situace etapa č. 3 
1x A4 situace etapa č. 4 
1x A4 Jiříkov BUS 
 
 
Rozdělovník 
Navrhovatel (Doporučeně na doručenku) 
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. p. 304/12, Holice,  77900 Olomouc 9- ISDS 
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Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Město Rýmařov - úřední deska 
Obec Jiříkov - úřední deska 
 
dotčené orgány státní správy 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava,  
70200 Ostrava 2- ISDS 

 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz,  70200 
Ostrava 2-ISDS 
Obec Jiříkov, Jiříkov č. p. 85,  79351 Břidličná-ISDS 
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