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MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL 
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství 
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  

Váš dopis zn.: žádost o stanovení PÚP 
Ze dne: 12.03.2021 

Čj: 
MUBR/18524-21/Liš - OŽP-
280/P/DZ_2518/2021/Liš 

Vyřizuje: Bc. Milan Liščák 
Email: Milan.Liscak@mubruntal.cz 
Telefon: 554 706 196 
Datum: 07.04.2021 
Počet příloh: 1 
Listů příloh: 0 

 

 
   

  
   

 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

- 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

„Stanovení přechodné úpravy provozu“ 

při úplné uzavírce silnice II/445 s nařízením objížďky, během realizace stavby  

„Silnice II/445 - Rekonstrukce mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“ 

 

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního 

hospodářství a zemědělství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako správní orgán 
příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 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“),  

na základě návrhu stanovení přechodné úpravy provozu, který dne 12. 03. 2021 podala právnická       

osoba: Metrostav Infrastructure a.s., IČ 24204005, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, 
prostřednictvím zplnomocněného zástupce: společností NVB LINE s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 768 

21 Kvasnice (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

 
s  t  a  n  o  v í 

 

po předchozím vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního 

odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál (dále jen „Policie ČR“), písemnost čj. KRPT-53731-6/ČJ-

2021-070106 ze dne 06. 04. 2021, přechodnou úpravu provozu na silnicích II/445, III/44519, III/44520, 

II/451, II/453, I/57, III/45814, I/45, II/452 z důvodu realizace stavby “Silnice II/445 – Rekonstrukce mostu 

ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“, takto: 

 

V místě: 

- silnice II/445 v místě mostu ev. č. 445-032 v k. ú. Vrbno pod Pradědem, vlastnické právo 

Moravskoslezský Kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČ 70890692, 

hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 

organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava, IČ 95711, 

- v úseku cca 54,040 – 54,115 km staničení. 
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Důvod: 

- Zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby „Silnice II/445 – Rekonstrukce 

mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“. 

- Podle ověřeného návrhu na umístění dopravního značení po dobu realizace stavby, výkres: 

Přechodné úprava provozu (č. výkresu: 1), který je součástí tohoto stanovení. 

 

Termín: 

 

- Od 19. 04. 2021 do 30. 11. 2021. 
 

Při výše stanovené přechodné úpravě provozu bude respektováno následující: 
a) Dopravní značení a zařízení musí být provedeno a umístěno v souladu s: 

- vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

- ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně jejich změn, ČSN EN 12899-1,2 
a ČSN EN 1436, 

- platnými technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 

v posledním vydání. 

- zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

b) Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bílém pruhovaném sloupku, kdy bude 
tímto zdůrazněná nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místem úpravy provozu. 

c) 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. 

d) Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční 
provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

e) Realizaci stanovené přechodné úpravy provozu zajistí žadatel. Odpovědná osoba: Petr 
Janouškovec, kontaktní telefon: 606 620 749. 

f) Přechodné dopravní značení bude kontrolováno a udržováno po celou dobu jeho instalace. Po ukončení 

prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně odstraněno. 
g) Při instalaci stanovené přechodné úpravy provozu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu 

k poškození či znečištění jiných pozemních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství. Případné 
poškození pozemních komunikací bude neprodleně oznámeno jejich vlastníku, případně správci. 

h) Přechodné dopravní značení bude umístěno pouze během úplné uzavírky silnice II/445 v místě mostu 
ev. č. 445-032 s nařízením objížďky. 

 

Odůvodnění 

 

Právnická osoba Metrostav Infrastructure a.s., prostřednictvím zplnomocněného zástupce: společností NVB 
LINE s.r.o., podala dne 12. 03. 2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislostí s realizací 

stavby „Silnice II/445 – Rekonstrukce mostu ev. č. 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“. 

Oprava mostu ev.č. 445-032 je navržena při jeho úplné uzávěře s nařízením objížďky pro vozidla do 7,5 t 
po silnicích II/445, III/44520 a III/44519 přes místní část Železná, pro vozidla nad 7,5 t po silnicích II/445, 

II/453, I/57, I/45, II/451 a II/445 v termínu od 19. 04. 2021 do 30. 11. 2021. 
Přílohou podané žádosti byly tyto podklady: Plná moc ze dne 02. 03. 2021, souhlasné stanovisko Správy 

silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace pod zn.: 6296/2021/Ši ze dne 12. 03. 2021, 

6716/2021/Ši ze dne 10. 03. 2021, situace s vyznačeným návrhem přechodné úpravy provozu. 

 

Opatřením ze dne 15. 03. 2021 pod čj. MUBR/18839-21/Liš-OŽP-280.10_2518/2021/Liš požádal správní 

orgán Policii ČR o vyjádření k přechodné úpravě provozu.  

Dne 06. 04. 2021 obdržel správní orgán stanovisko Policie ČR pod čj.: KRPT-53731-6/ČJ-2021-070106.  
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Správní orgán tímto projednal návrh přechodné úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o 

provozu na pozemních komunikacích a ustanovení § 50 odst. 2 správního řádu.  

 

Podané žádosti bylo vyhověno tímto stanovením, důvodem pro stanovení přechodné úpravy provozu je 
zajištění bezpečnosti silničního provozu během realizace stavby „Silnice II/445 – Rekonstrukce mostu ev. č. 

445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem“.  

Protože se jedná o dopravní značky, ukládající účastníkům provozu odchylné povinnosti od obecné úpravy 
provozu, stanovil zdejší úřad přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy, po předchozím 

projednání s Policií ČR, vyjádření ze dne 06. 04. 2021. 
 

V souladu s ustanovením § 77 odst. odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval 
zdejší úřad návrh opatření obecné povahy, ani nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo 

námitek. 

 
Poučení 

 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

Upozornění 

 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout na Městském úřadě v Bruntále, 

odboru životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.  

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, a současně i na elektronické 

úřední desce. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  ………………….                                                          Sejmuto dne: …………………… 
 

 
 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření: 
 

 
 

 
 

Rozdělovník: 

NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasnice (zplnomocněný zástupce žadatele) 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, stř. Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál 

Ředitelství silnic a dálnice ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava 
HZS Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál 

ZZS Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Zeyerova 13, 792 01 Bruntál 

Transdev Morava s r.o., Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 
Dotčené orgán:  

Policie ČR, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, DI, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál 
Policie ČR, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
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Dotčené osoby veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky: 

- MěÚ Bruntál 
- MěÚ Vrbno pod Pradědem 

- MěÚ Krnov 
- MěÚ Albrechtice 

- Obec Heřmanovice  

- Obec Holčovice  
- Obec Brantice  

- Obec Zátor  
- Obec Nové Heřminovy  

- Obec Široká Niva 
- Obec Karlovice  

 

 
 

 
 

 

 
Mgr. Vladimír Procházka  

vedoucí odboru životního prostředí, 
silničního hospodářství a zemědělství 
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