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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 KARETA s.r.o. 
IČO 623 60 213 
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
zastoupena na základě plné moci z dne 23. 08. 2021  
společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o. 
IČO 27848116 
Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany 

Ze dne:       
Č.J.: MURY 19878/2021 
Spisová značka: DASH 408/2021 BUC / 4  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 09.09.2021 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu  

„Silnice III/37014 Mirotínek“ 
 

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 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 
návrhu ze dne 01. 09. 2021 pod č.j.: MURY 19170/2021 podaného žadatelem: 

společností KARETA s.r.o., IČO 623 60 213, Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál zastoupena na 
základě plné moci z dne 23. 08. 2021 společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 
27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany 
 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

 

stanoví 

přechodnou  úpravu  provozu  „Silnice III/37014 Mirotínek“ vše v k. ú. Mirotínek, a to na základě 
předložené žádosti a doplněné. Tato dokumentace byla schválena písemným stanoviskem Policie 
České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, DI 
Bruntál, pod č. j.: KRPT-186783-5/ČJ-2021-070106 ze dne 08. 09. 2021, s podmínkami, které musí být 
respektovány. 
 

v místě     silnice III/37014 Mirotínek 
v km 0, 003 – km 1, 978 71 km 

 
v rámci stavby „Silnice III/37014 Mirotínek“  

 obsahující :    SO101 – SILNICE III/37014  
          SO201 - PROPUSTEK 37014-1P, KM 0,758 94 DN 600, SN16, DÉLKA 8,56M  
          SO202 - PROPUSTEK 37014-2P, KM 1,214 03 SANACE VTOKU A VÝTOKU  
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        SO203 - PROPUSTEK 37014-3P, KM 1,319 75 SANACE + NOVÉ ZÁBRADLÍ  
        SO204 - PROPUSTEK 37014-4P, KM 1,401 01 DN 600, SN16, DÉLKA 5,54M  
        SO205 - PROPUSTEK 37014-5P, KM 1,511 58 SANACE + NOVÉ ZÁBRADLÍ 

 
v termínu   15. 09. 2021 – 31. 10. 2021 

podle vydaného rozhodnutí o omezení obecného užívání příslušným 
silničním správním úřadem  
 

způsob vyznačení podle situace „úplná uzavírka silnice III/37014 Mirotínek“, která je 
nedílnou přílohou tohoto přechodného stanovení 

 
objízdná trasa se nestanovuje 

mimo vozidel stavby, dopravní obsluhy, IZS, rezidenty, kdy práce 
budou zahájeny vždy po odjezdu do 8:00 hod. a ukončeny tak, aby byl 
umožněn návrat trvale bydlících, v jiných nastalých situacích bude 
nutno vždy vyčkat informací přímo na stavbě, při úplných uzávěrách 
bude stavba předem informovat občany a obec Tvrdkov způsobem 
v místě obvyklým 

 
zhotovitel stavby  KARETA Bruntál spol. s r.o., IČO 62360213,  
    Krnovská 511, 792 01 Bruntál 

 
odpovědná osoba                        Ing. Roman Palla, tel. 773 070 719, e-mail: r.palla@kareta.cz 
    Ing. Miroslav Dolanský, tel. 608 041 417   
 
dodržet zejména  1. vyhlášku MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  
    na pozemních komunikacích 

2. ČSN 018020 “Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně 
jejich změn, ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436 
3. TP 66 čj.52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 MD „Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 
v posledním vydání 
3. zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů“ 
 
 

Dále bude respektováno následující 
1. osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšky apod.) musí být zejména v souladu 

s 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; 

2. přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku, 
kdy bude tímto zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou 
provozu; 

3. navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení 
pro provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou popř. již 
stanovenou přechodnou úpravou provozu; 

4. ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo 
bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu;  

5. dopravní značení bude pro žadatele realizovat osoba, která má platná oprávnění pro 
provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro osazování a umísťování dopravního značení. 

mailto:r.palla@kareta.cz
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po ukončení platnosti stanovení přechodného DZ bude přechodné dopravní značení ihned 
odstraněno a stávající dopravní znační bude uvedeno do původního stavu; 

6. dopravní značení musí být po celou dobu udržováno ve funkčním stavu, čistotě a musí být 
správně umístěno; 

7. zhotovitel stavby bude dohlížet na to, aby přechodné DZ plnilo svoji funkci a nedošlo k jeho 
zničení;  

8. 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  01. 09. 2021  pod 
č.j.: 19170/2021 žádost  od  společnosti  KARETA s.r.o., IČO 623 60 213, Krnovská 1877/51, 792 01 
Bruntál zastoupena na základě plné moci z dne 23. 08. 2021 společností Dopravní značení Svoboda, 
Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, ve věci stanovení  přechodné 
úpravy provozu z   důvodu   provádění   stavby   pod   názvem  „Silnice III/37014 Mirotínek“ v k. ú. 
Mirotínek, obec Mirotínek.  
Stanovení je požadováno v termínu od 15. 09. 2021 do 30. 10. 2021.  
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-186783-5/ČJ-2021-070106 
ze dne 08. 09. 2021, s podmínkami. 

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, OÚ 
Tvrdkov současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce a www.stránkách dne  ………………. 
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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 úplná uzavírka silnice III/37014 Mirotínek 
1x projednání úplné uzavírky PČR 
 
 
Rozdělovník 
Navrhovatel (Doporučeně na doručenku) 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál zastoupena na základě plné moci společností 
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany - ISDS 
 
 
Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov - úřední deska 
Obec Tvrdkov, Tvrdkov č. 57, 793 44 Horní Město – úřední deska 
 
 
dotčené orgány státní správy 
Policie ČR, KŘ, DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál - ISDS 
 
 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
SSMSK, stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál – ISDS 
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