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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství, U
Brány 2, 789 85 Mohelnice, příslušný 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 silničním
provozu“), obdržel dne 21.07.2017 žádost společnosti TTV Sport Group s.r.o., IČO 02429802, Heinemannova
č.p.2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, na základě udělené písemné plné moci zastoupenou společností
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ 27848116, Pavelkova č.p.222/2, Bystrovany, 779 00
Olomouc 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/315, III/31548 a II/444 ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice, dne 10.08.2017, z důvodu vyznačení objízdné trasy a
zákazu vjezdu do uzavírky (sil. II/315), pro realizaci akce „Cyklistický závod – Czech Cykling Tour 2017“,
umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu.
K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné stanovisko dotčeného orgánu
Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, dopravního
inspektorátu č.j. KRPM-94851-1/ČJ-2017-140906 ze dne 26.07.2017 (doručeno dne 27.07.2017) včetně
ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu a dále předchozí vyjádření majetkového správce silnice
II/644, (ul. Okružní v Mohelnici) Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk, Ztracená
684, 788 13 Vikýřovice, ze dne 13.07.2017 pod č.j. SSOK/Hl/147/ŠU 15229/2017 (doručeno dne 17.07.2017).
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství, U
Brány 2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),
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stanoví přechodnou úpravu na pozemních komunikacích
místo přechodné úpravy: silnice č. II/315, III/31548 a II/444 ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Mohelnice.
důvod přechodné úpravy: vyznačení objízdné trasy a zákazu vjezdu do uzavírky (sil. II/315), pro realizaci
akce „Cyklistický závod – Czech Cykling Tour 2017“.
platnost úpravy: dne 10.08.2017.
odpovědná osoba za dopravní značení: TTV Sport Group s.r.o., IČO 02429802, Heinemannova č.p.2695/6,
Dejvice, 160 00 Praha 6, Jaroslav Vašíček, tel: 731 050 451, povinností odpovědné osoby je kontrolovat
soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění
dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci
způsob vyznačení: dle přiložené dokumentace přechodného dopravního značení.

Podmínky:
1. Dopravní značky, které budou užívány pro označení, musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a
spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN
12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení - Proměnné
dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních
značek“ a technické podmínky 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích vydání III“.
2. Instalace DZ proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu
potřebnou k instalaci.
3. Dopravní značení bude umisťovat odborně způsobilá firma (TP 66 kapitola 7, resp. kapitola 6 TP 65)
dopravní značení dodá firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení.
4. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení
ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
5. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo
tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
6. V případě zkrácení termínu prací bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.
7. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

Odůvodnění
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství, U
Brány 2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 21.07.2017 žádost společnosti TTV Sport Group s.r.o., IČO 02429802,
Heinemannova č.p.2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, na základě udělené písemné plné moci zastoupenou
společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ 27848116, Pavelkova č.p.222/2, Bystrovany, 779
00 Olomouc 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/315, III/31548 a II/444 ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice, dne 10.08.2017, z důvodu vyznačení objízdné trasy a
zákazu vjezdu do uzavírky (sil. II/315), pro realizaci akce „Cyklistický závod – Czech Cykling Tour 2017“,
umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu.
Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, 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.
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Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic, oddělení stavebního úřadu – úsek
silniční hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/315, III/31548 a II/444
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice, dne 10.08.2017, z důvodu vyznačení objízdné
trasy a zákazu vjezdu do uzavírky (sil. II/315), pro realizaci akce „Cyklistický závod – Czech Cykling Tour
2017“, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu.

Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77
odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru stavebního úřadu,

Příloha: 1 x situační návrh
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Mohelnice, Městského úřadu v Úsově a Obecního úřadu v Klopině po dobu 15-ti
dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový
přístup a to na www.mohelnice.cz, www.usov.cz a www.klopina.cz.

Vyvěšeno dne: ................................

Sejmuto dne: .................................

Razítko, podpis
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu v Mohelnici.

Rozdělovník:
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova č.p.222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, DS: qjhzkzt
zastupující společnost TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova č.p.2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č.p.753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, DS: ur4k8nn
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č.p.189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:
6jwhpv6
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH, Jeremenkova 40A, 779 11 Olomouc, DS: OVM,
qiabfmf
Město Uničov, odbor dopravy a SH, Masarykovo nám. č.p.1, 783 91 Uničov 1, DS: zbdb4bg
Město Mohelnice + úřední deska, U Brány č.p.916/2, 789 85 Mohelnice
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Obec Klopina+ úřední deska, Klopina č.p.116, 789 73 Úsov, DS: rbyar9m
Město Úsov+ úřední deska, nám. Míru č.p.86, 789 73 Úsov, DS: ch8batp
Zodpovědná osoba – spol. TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova č.p.2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, DS:
8q572sz – Jaroslav Vašíček
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