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Šternberk 27.12.2021 
 

Oprávněná úřední osoba 
pro vyřízení: 

Petr Kešelák, DiS., referent odboru dopravy a silničního hospodářství 
tel.: 585086559, e-mail: keselak@sternberk.cz 

Oprávněná úřední osoba 
pro podepisování: 

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@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 silnic II. a III. tříd, ve 

správním obvodu silničního správního úřadu MěÚ Šternberk jako obce s rozšířenou 
působností, 

 
spočívající v osazení přechodného dopravního značení, dle ověřených vzorových schémat, 
                                                                      
 
v místech: silnice II. a III. tříd, ve správním obvodu silničního správního úřadu MěÚ Šternberk, 

jako obce s rozšířenou působností, 
 
termín: od nabytí účinnosti do 31.12.2022, 
 
odpovědná osoba: Roman Koláček, tel: 585 151 406, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., 

Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
(IČ: 709 60 399), 

 
důvod: celoroční stanovení vzorového přechodného dopravního značení, určeného 

k označení pracovních míst Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby 
Olomouc – provádění opakovaných činností spojených se správou, údržbou, 
měřením a opravami pozemních komunikací (včetně označování výtluků). 

 
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 
 

1. Provedení přechodné úpravy provozu na PK musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, II. vydání. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových 
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schémat, s technickými podmínkami TP 66 a TP 133. Tato schémata je nutno 
přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení 
daného příslušným schématem.  

2. Dopravní značení a zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o 
provozu na pozemních komunikacích svými rozměry, barvami a technickými požadavky 
odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 Stálé 
svislé dopravní značení část 1.: Stálé dopravní značky. 

3. Dopravní značení bude realizovat firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto 
prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování 
dopravního značení. 

4. Potvrzené a stanovené příslušné vzorové schéma použitého přechodného dopravního 
značení bude vždy na místě uzavírky společně s údajem o odpovědné osobě za 
přechodné dopravní značení. 
 

Odůvodnění 
 

 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 
Hodolany, 779 00 Olomouc (IČ: 709 60 399), požádala dne 15.12.2021 o stanovení vzorové 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích II. a III. tříd, ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Šternberk, pro rok 2022, z důvodu označení pracovních míst Správy 
silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Olomouc – provádění opakovaných činností 
spojených se správou, údržbou, měřením a opravami pozemních komunikací (včetně 
označování výtluků). 
 
           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-133240-1/ČJ-2021-140506 ze dne 8.12.2021). 
 

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; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 
             Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství oznamuje veřejnou 
vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení vzorového přechodného dopravního 
značení dle přiložených ověřených schémat na silnicích II. a III. tříd, ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností ve Šternberku, v termínu: od nabytí účinnosti tohoto opatření 
obecné povahy do 31.12.2022.  
 

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. 
                        
                          
 
     Ing. Adriana Runštuková 
     vedoucí odboru dopravy  
     a silničního hospodářství  
 
 
Příloha:  

27x ověřené schéma dopravního značení  
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Šternberk, Městského úřadu Moravský Beroun, Obecního úřadu Babice, 
Obecního úřadu Domašov nad Bystřicí, Obecního úřadu Domašov u Šternberka, Obecního 
úřadu Hlásnice, Obecního úřadu Hnojice, Obecního úřadu Horní Loděnice, Obecního úřadu 
Hraničné Petrovice, Obecního úřadu Huzová, Obecního úřadu Jívová, Obecního úřadu 
Komárov, Obecního úřadu Lipina, Obecního úřadu Lužice, Obecního úřadu Město Libavá, 
Obecního úřadu Mladějovice, Obecního úřadu Mutkov, Obecního úřadu Norberčany, Obecního 
úřadu Řídeč, Obecního úřadu Strukov, Obecního úřadu Štarnov, Obecního úřadu Žerotín 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: 
 
 
 
 
Úřední deska: 

- Městský úřad Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk 
- Městský úřad Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
- Obecní úřad Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí 
- Obecní úřad Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka 61, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Hlásnice, Hlásnice 28, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Horní Loděnice, Horní Loděnice 114, 783 05 Horní Loděnice 
- Obecní úřad Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice 82, 783 06 Domašov nad Bystřicí 
- Obecní úřad Huzová, Huzová 325, 793 57 Huzová 
- Obecní úřad Jívová, Jívová 69, 783 16 Dolany 
- Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Lipina, Lipina 81, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Lužice, Lužice 58, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Město Libavá, Berounská 41, 785 11 Město Libavá 
- Obecní úřad Mladějovice, Mladějovice 24, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Mutkov, Mutkov 14, 793 51 Břidličná 
- Obecní úřad Norberčany, Norberčany 58, 793 05 Moravský Beroun 
- Obecní úřad Řídeč, Řídeč 276, 785 01 Šternberk 
- Obecní úřad Strukov, Strukov 33, 784 01 Litovel 
- Obecní úřad Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štěpánov 
- Obecní úřad Žerotín, Žerotín 13, 785 01 Šternberk 
 
Obdrží: 

- Správa silnic Olomouckého kraje, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 
 
 
Dotčené orgány: 

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

- MěÚ - Šternberk, Horní nám.č.p.78/16, 785 01 Šternberk, odbor investic a veřejných 
zakázek, oddělení investic a místních komunikací 

- Město Šternberk, Horní nám.č.p.78/16, 785 01 Šternberk 
- Městská policie Šternberk, ČSA 30, 785 01 Šternberk 
- Odp.os. – Roman Koláček, tel: 585 151 406, SSOK, p.o., Středisko údržby Olomouc, 

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc (IČ: 709 60 399) 
- Spis  
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