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Městský úřad Litovel 
Odbor dopravy 
nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    
                                  OZNÁMENÍ  VEŘEJNOU   VYHLÁŠKOU 

 
                                            opatření obecné povahy 
           stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
 
Městský úřad Litovel, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 124 odst. 6 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o silničním provozu“),  obdržel dne: 29.07.2019 od  Zemědělského   družstva Haňovice, Haňovice 
18, 783 21 Chudobín, IČO: 001 47 346,  žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/635, 
III/3732, III/4499 a III/4441 ve správním obvodě ORP  Litovel, z důvodu provádění sezónních prací 
v zemědělství – nakládky cukrové řepy z pole do nákladního prostoru přistavených nákladních automobilů 
stojících na silnici. K žádosti ke stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné 
doporučení dotčeného orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní  odbor 
Olomouc, DI, ze dne: 07.08.2019 pod č.j.:  KRPM-93391-1/ČJ-2019-140506. Městský úřad Litovel, odbor 
dopravy, po posouzení žádosti v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a  ust. §  171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů („dále jen správní řád“) 
 
 

                                                      s t a n o v í 
 

                 přechodnou  úpravu provozu na pozemních komunikacích 
 

 
místo přechodné úpravy:  sil.  II/635 v k.ú. Sobáčov, k.ú. Římice a k.ú. Červená Lhota u Řimic, sil. 
III/3732 v k.ú. Myslechovice, sil. III/4499 v k.ú. Mladeč a sil. III/4441 v k.ú Řimice -  vše v extravilánu  
 
důvod přechodné úpravy: “Provádění sezónních prací v zemědělství – nakládky cukrové řepy z pole do 
nákladního prostoru přistavených  automobilů stojících na silnici“. 
 
doba úpravy:  od 20.09.2019 do 24.12.2019 - po nabytí účinnosti opatření obecné povahy. 

Č.j.: LIT  14400/2019 Litovel 
Sp. značka: DOP    300/2019 MSe   Datum: 26.08.2019 

  Spisový znak 280.10. skartační znak S5  
Tel.:585153 251 MULIX00LG12G 

  E-mail: sekanina@mestolitovel.cz MULIX00LG12G   
  Oprávněná úřední osoba po vyřízení:Sekanina Miloslav 
  Oprávněná úřední osoba pro podepisování:Ing. Pavel Filípek 
      



 

                                                                      
 
 

 

ID datové schránky: 4rub4s3 

Město Litovel 
IČO: 00299138 
č. účtu: 3620811/0100 

ID datové schránky: 4rub4s3 
Tel.: +420 585 153 111 

E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz 
www.litovel.eu                       

2 

 
odpovědná osoba za zhotovitele prací: Obrátil Pavel, ZD Haňovice, Haňovice 18, 783 21 Chudobín, 
tel.: 603 836 690 
         - Povinností odpovědné osoby je informovat NDIC o dopravním omezení sil. provozu (kdy  
           budou  probíhat práce, čas od – do, číslo komunikace, km staničení, popř. bližší určení místa  
           omezení, popř. směr, rozsah prací, důvod omezení) a to e-mailem na ndic@rsd.cz nebo na  
           tel. 596 663 556 
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 
 
1. Provedení a umístění dopravního značení a zařízení musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích,  ČSN EN 12899-1+A1 Svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
2. Osazení PDZ proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu potřebnou 
k instalaci. 
3. V souladu se schvalovacími podmínkami TP 66 ”Zásady pro přechodné dopravní značení”  
(kapitola 7,  resp. kapitola 6 TP 65) bude přechodné dopravní značení osazovat odborně způsobilá  
firma, která má platné oprávnění k provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění   
jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení. 
4.Po ukončení platnosti stanovení PDZ bude toto ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude 
uvedeno do původního stavu.  
5. V případě zkrácení termínu prací bude neprodleně přechodné dopravní  značení odstraněno. 
6. Dopravní značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, čistotě a musí být správně 
umístěny. 
 
          
 O d ů v o d n ě n í : 
 
          Městský úřad Litovel, odbor dopravy, obdržel dne: 29.07.2019 od Zemědělského   družstva 
Haňovice, Haňovice 18, 783 21 Chudobín, IČO: 001 47 346,  žádost o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích – sil. II/635, III/3732, III/4499 a III/4441 ve správním obvodě           
ORP  Litovel, z důvodu  provádění sezónních prací v zemědělství – nakládky cukrové řepy                         
z pole do nákladního prostoru přistavených automobilů stojících na silnici“.                                                                             
Práce budou probíhat  v termínu  od 20.09.2019 do 24.12.2019. 
Související dokumentace dopravního značení je zveřejněna spolu s tímto stanovením. Rovněž  je 
k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Městském úřadě v Litovli, odboru dopravy,                          
nám. P. Otakara 777/2, 784 01 Litovel.           
Dle ust. § 77 odst. 5 zákona 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. 
Městský úřad Litovel, odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření 
obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. II/635, 
III/3732, III/4499 a III/4441, z důvodu  provádění sezónních prací v zemědělství – nakládky cukrové řepy 
z pole do nákladního prostoru přistavených automobilů stojících  na silnici,  pod ochranou částečné  
uzavírky sil. II/635, III/3732,III/4499 a III/4441  v termínu od účinnosti tohoto opatření obecné povahy  
od 20.09.2019 do 24.12.2019.   
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Poučení o odvolání: 
 
Proti opatření obecné povahy se dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. 
Dle ust. §77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 
                                                              Ing. Pavel  Filípek 

                                          Vedoucí odboru dopravy 
                                                 Mě Ú  Litovel 

  

                                                              

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Města Litovel,  Obce Mladeč  a Obce 
Bílá Lhota  po dobu 15 dnů. 

 

 

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

 

Razítko, podpis 

 

 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 

 

Rozdělovník: 

 
I.  Účastníci řízení veřejnou vyhláškou: 
    Vyvěšením po  dobu 15 dnů na úřední desce Města Litovle 
    Vyvěšením po  dobu 15 dnů na úřední desce Obce Mladeč 
    Vyvěšením po  dobu 15 dnů na úřední desce Obce Bílá Lhota 
 
 
II. Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu – doručené DS 

   Zemědělské družstvo Haňovice, Haňovice 18, 783 21 Chudobín 
 
III. Dotčené orgány – doručené DS 
      Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, DI,    
      Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc 
       
IV. Na vědomí  
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      Spis 
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