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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.        
společnost DALSIKO s.r.o. 
IČO 29298563 
Vrahovice 4251/18, 796 01 Prostějov,  
kterou zastupuje  
Radek Bednář 
 

Ze dne:       
Č.J.: MURY 8778/2021 
Spisová značka: DASH 178/2021 BUC / 3  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 26.04.2021 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  
 „Břevenec – Automobilové závody“ 

 

Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný podle 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 provozu na pozemních komunikacích“), obdržel dne 
08.04.2021 žádost, kterou podal 

 
společnost DALSIKO s.r.o., IČO 29298563, Vrahovice 4251/18, 796 01 Prostějov, kterou zastupuje 
Radek Bednář, (dále jen žadatel), 
 

o stanovení přechodné úpravy provozu v rámci pořádání akce „Břevenec-automobilové závody“ na 
silnice II/370, II/445 a II/449, v termínu 15.06.2021 od 6:00 hod. až 16.06.2021 do 20:00 hod. 

Součástí žádosti byl návrh přechodné úpravy provozu – schéma přechodné úpravy provozu, výkres č. 
2 a písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, 
Územního odboru Bruntál, DI Bruntál, pod č. j.: KRPT-67872-3/ČJ-2021-070106 ze dne 23.04.2021, 
s podmínkami, které musí být respektovány. 

V souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„správní řád“) a ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání  
opatření obecné povahy, které podle ust. § 77 odst. 1 písm.c) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích 

stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

 

místo přechodné úpravy pro všechna vozidla vedena obousměrně na silnici II/370, II/445 a 

    II/449  

 

důvod přechodné úpravy pořádání sportovní akce „Břevenec-automobilové závody“ 
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způsob vyznačení  7 x IS 11b směrová tabule pro vyznačení objížďky s textem  
4 x IP 22 směrová tabule s upozorněním na uzávěru,  
1 x IP 10a slepá pozemní komunikace + DT E5 celková hmotnost (12 
t), 
1 x IP 10b návěst před slepou pozemní komunikací + DT E5 celková 
hmotnost (12 t), 
které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení; 
 

doba úpravy   15.06.2021 od 6:00 hod. až 16.06.2021 do 20:00 hod. 

 

odpovědná osoba  Roman Froněk, IČO 66713609 
                               tel.: 731 524 532 

     

dodržet zejména  1. vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., v platném znění 
2. TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 MD „Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání“ 
3. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení-Část 1; Stálé 
dopravní značky“ 

 

Dále bude respektováno následující 

1. Objízdná trasa vede po silnicích ve správě SS MSK, stř. Bruntál ve správním obvodu MěÚ 
Rýmařov, po ukončení prací bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a 
původní DZ odkryto, pokud bylo nutné upravit směrové tabule překrytím.  

2. 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. 

3. Po ukončení platnosti stanovení přechodného DZ bude přechodné dopravní značení 
neprodleně odstraněno a stávající dopravní znační bude uvedeno do původního stavu. 

4. Dopravní značení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí 
být správně umístěny. 

5. Dopravní značky dle přiložené situace odsouhlasené orgánem Policie ČR budou použity pro 
vydání rozhodnutí příslušného správního 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 08.0.2021 žádost od 
společnosti DALSIKO s.r.o., IČO 29298563, Vrahovice 4251/18, 796 01 Prostějov, kterou zastupuje 
Radek Bednář, ve věci stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání sportovní akce 
„Břevenec – automobilové závody“ za úplné uzavírky v termínu 15.06.2021 od 6:00 hod. až 
16.06.2021 do 20:00 hod. pro veškerá vozidla obousměrně.  

Přechodná úprava provozu byla v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona projednána a odsouhlasena 
příslušným dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského 
kraje, Územního odboru Bruntál, dopravní inspektorát, státní orgán pro dohled nad bezpečností a 
plynulostí silničního provozu, a to vyjádřeným stanoviskem pod č. j.: KRPT-67872-3/ČJ-2021-070106 
ze dne 23.04.2021, s podmínkami, které musí být respektovány.  
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Toto stanovení je podkladem pro opatření dalších místně příslušných správních orgánů.  

Žádosti žadatele bylo vyhověno v plném rozsahu. 

 

 

 

 

Hana Bučková 
referent odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 

Příloha 
1 x příloha pro žadatele a ostatní subjekty, kterým je doručováno prostřednictvím ISDS 
 

Rozdělovník 
Navrhovatel (Doporučeně na doručenku) 
DALSIKO s.r.o., IČO 29298563, Vrahovice 4251/18, 796 01 Prostějov–ISDS 
 

Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Obec Tvrdkov, Tvrdkov 57, 793 44 Tvrdkov-ISDS 
Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město-ISDS  
 
dotčené orgány státní správy 
Policie ČR–OŘ, Dopravní inspektorát Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál-ISDS 
 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
SS MSK, p.o., stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál-ISDS  
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