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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 

opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu                                                              

 
     Magistrát města Prostějova, odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), 
obdržel dne 29.6.2017 žádost, kterou podal  EUROVIA CS, a.s., IČ:45274924, Národní 10, 
113 19 Praha 1  v zastoupení DALSIKO s.r.o., IČ:29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 
Prostějov o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/449  dalších silnicích II. a III. 
tříd v rozsahu dle přílohy tohoto stanovení na území okresu Prostějov z důvodu provádění 
opravy silnice II/449 v termínu 17.7 – 9.12.2017. 
     K žádosti bylo doloženo předchozí písemné vyjádření dotčeného orgánu Policie České 
republiky, krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, 
dopravního inspektorátu Prostějov, ze dne 26.6.2017 č.j. KRPM-78797/ČJ-2017-141206.  
     Magistrát města Prostějova, odbor dopravy podle § 77 odst. 1, písm. c), zákona o 
provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona 
o provozu na pozemních komunikacích 

stanoví 
 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.  
 
Místo: silnice II/449  dalších silnicích II. a III. tříd v rozsahu dle přílohy tohoto stanovení na 
území okresu Prostějov. 
 
Způsob vyznačení: dle přílohy tohoto stanovení. 
 
Platnost úpravy: 17.7.2017 – 9.12.2017. 
 
Důvod přechodné úpravy: provádění opravy silnice II/449. 
 
Za osazení značení odpovídá: DALSIKO s.r.o., IČ:29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 
Prostějov, kontaktní osoba Radek Bednář, tel.: 725 120 324. 
 
Při provádění místní úpravy provozu dodržet: 

1. Dopravní značky, které budou užívány pro označení, musí odpovídat vyhlášce 
Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
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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. Značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, musí být zneplatněno 
škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním. 

3. Instalace DZ proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na 
dobu potřebnou k instalaci. 

4. 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. 

5. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné 
dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do 
původního stavu. 

6. 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. 

7. V případě zkrácení termínu prací bude neprodleně přechodné dopravní značení 
odstraněno. 

8. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a správně 
umístěny. 

9. Značení bude v případě nutnosti přizpůsobeno dopravní situaci (další probíhající 
dopravní omezení apod.). 

Odůvodnění 
 

     Magistrát města Prostějova, odbor dopravy obdržel dne 29.6.2017 žádost, kterou podal  
Jiří Petřík, IČ:88591484, Osvobození 423, 687 09 Boršice v zastoupení DALSIKO s.r.o., 
IČ:29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov o stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnici II/449  dalších silnicích II. a III. tříd v rozsahu dle přílohy tohoto stanovení na území 
okresu Prostějov z důvodu provádění opravy silnice II/449 v termínu 17.7 – 9.12.2017. 
     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. 
     Magistrát města Prostějova, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje 
veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici II/449  dalších silnicích II. a III. tříd v rozsahu dle přílohy tohoto stanovení na území 
okresu Prostějov z důvodu provádění opravy silnice II/449 v termínu 17.7 – 9.12.2017. 

 
Poučení 

 
    Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 
 
                 otisk úředního razítka                                               
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Miroslav  N a k l á d a l  v.r. 
                                                                                                vedoucí odboru dopravy 
                                                                                             Magistrátu města Prostějova 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úředních deskách:  
 
Magistrátu města Prostějova, Obecního úřadu Olšany u Prostějova, Obecního úřadu 
Smržice, Obecního úřadu Čelechovice na Hané, Obecního úřadu Držovice, Obecního úřadu 
Slatinky, Obecního úřadu Vrbátky a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
Vyvěšeno dne :………………………………………………………….. 
 
 
Sejmuto dne:……………………………………………………………….. 
 
 
 
                                             ……………………………… 
              razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
Po sejmutí bude oznámení navráceno Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy. 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím 
úřední desky Magistrátu města Prostějova. 
 
 
Příloha: 6x situace a detaily značení  
 
Obdrží: 
EUROVIA CS, a.s., IČ:45274924, Národní 10, 113 19 Praha 1 v zastoupení DALSIKO s.r.o., 
IČ:29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov  
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IČ:70960399, 
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov 
Policie České republiky, krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, 
dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IČ:70960399, 
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov 
k vyvěšení:  
Magistrát města Prostějova, odbor správy a zabezpečení - podatelna 
Obecní úřad Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova 
Obecní úřad Smržice, J. Krezy 40, 798 17 Smržice 
Obecní úřad Čelechovice na Hané, Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané 
Obecní úřad Držovice, SNP 71/37, 796 07 Držovice, 83jbwzb 
Obecní úřad Vrbátky, Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky 
Obecní úřad Slatinky, Slatinky 111, 783 42 Slatinice 
na vědomí: 
A/A 
R-D 
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