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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48 

 
Adresát:  Váš dopis zn.        
Obec Malá Štáhle 
IČO 00575968 
zast. Ladislavem Podhorským, starostou obce 
Malá Štáhle 26 
795 01 Rýmařov 
 

Ze dne:       
Č.J.: MURY 19311/2019 
Spisová značka: DASH 284/2019 BUC / 3  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 14.08.2019 

Veřejná vyhláška 
- 

Opatření obecné povahy 
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Malá Štáhle 

doplnění dopravního zařízení dopravní zrcadlo 

 
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené působnosti 
podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na 
pozemních komunikacích, resp. stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. 
třídy a místních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 1,  6 a ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona č. 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) na základě žádosti, kterou podala Obec Malá Štáhle, zast. 
Ladislavem Podhorským, starostou obce, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov 
 

s t a n o v í 
 

v souladu s ust. § 173 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci v obci Malá Štáhle 

po předchozím písemném souhlasném písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského 
ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, DI, ze dne 20.03.2019 pod č.j.: KRPT-
55950/ČJ-2019-070106, takto: 
 
Na místní komunikaci obci Malá Štáhle: 
Předmětem místní úpravy je instalace doplnění dopravního zařízení silničního zrcadla při výjezdu z 
místní komunikace, která vede k penzionu „Mlýn u Kročilů“ v obci Malá Štáhle na silnici I/11. Veškeré 
stávající dopravní značení zůstane zachováno. 

 
Důvod stanovení místní úpravy provozu 
Důvodem jsou špatné rozhledové poměry v dané křižovatce hlavně ve směru jízdy od Bruntálu. Na 
místě samém bylo zjištěno, že při odbočován vlevo při výjezdu na silnici I/11 jsou ztížené rozhledové 
poměry. Silnice I/11 se souběžná s místní komunikací a do výhledu zasahuje převýšení (travnatý svah) 
mezi silnicí I/11 a místní komunikací.   
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Vzhledem těmto okolnostem je navrženo dopravní zrcadlo, které by zajistilo potřebné rozhledové 
poměry. 
 
Podmínky v provedení místní úpravy provozu 

• Velikost dopravního zařízení: silniční zrcadlo průměr 90 cm s vyhříváním 
• Platnost úpravy:  TRVALÁ 

Značení je provedeno a umístěno v souladu s 
• Vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, v platném znění; 
• TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“; 
• ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně jejich změn, ČSN EN 

12899-1,2 a ČSN EN 136; 
• Zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
1. Dopravní zařízení bude ve vlastnictví žadatele (Obce Malá Štáhle).  
2. Stávající dopravní značky zůstávají umístěny, tak jak jsou doposud, tato úprava se jich nijak 

nedoktne. 
3. Instalaci dopravního zařízení provede odborně způsobilá firma s příslušným povolením 

k realizaci těchto prací. 
4. Za splnění stanovených podmínek a správné umístění dopravního zařízení (silničního zrcadla) 

je odpovědný Ladislav Podhorský, starosta obce Malá Štáhle. 
5. Po dokončení prací bude MěÚ Rýmařov informován o dokončení prací, a bude mu zaslána 

fotodokumentace umístění zrcadla. 
 
Odůvodnění 
Na základě podané žádosti obcí Malá Štáhle, jako vlastníka místní komunikace v obci Malá Štáhle 
před výjezdem na silnici I/11, byl vznesen požadavek k provedení úpravy a to osazení dopravního 
zařízení – silničního zrcadla. Výše popsané dopravní zařízení bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti provozu při výjezdu z místní komunikace, která vede k penzionu „Mlýn u Kročilů“ v obci 
Malá Štáhle na silnici I/11.  
Důvodem jsou špatné rozhledové poměry v dané křižovatce hlavně ve směru jízdy od Bruntálu. Na 
místě samém bylo zjištěno, že při odbočován vlevo při výjezdu na silnici I/11 jsou ztížené rozhledové 
poměry. Silnice I/11 se souběžná s místní komunikací a do výhledu zasahuje převýšení (travnatý svah) 
mezi silnicí I/11 a místní komunikací.   
Dopravní zařízení bude pevně umístěno na pozemku parcela č. 4/1 v k.ú. Malá Štáhle, který je ve 
vlastnictví žadatele u přístřešku autobusové zastávky ve směru na Bruntál. 

Dopravní značení bylo odsouhlaseno Policií České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského 
kraje, Územního odboru Bruntál, DI, ze dne 20.03.2019 pod č.j.: KRPT-55950/ČJ-2019-070106. 
Vlastníkem předmětné místní komunikace, která vede k penzionu „Mlýn u Kročilů“ je žadatel Obec 
Malá Štáhle, zast. Ladislavem Podhorským, starostou obce, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov. 
Návrh opatření obecné povahy byl doručen veřejnou vyhláškou na úředních deskách MěÚ Rýmařov a 
OÚ Malá Štáhle.  
Oznámení návrhu bylo zveřejněno na úřední desce od 28.06.2019 do 15.07.2019. Žádné podněty, 
námitky, připomínky příslušnému správnímu orgánu doručeny nebyly.  
Po uplynutí zákonné lhůty, správní orgán opatřením ze dne 14.08.2019 po posouzení shromážděných 
podkladů příslušný správní úřad žádosti v plném rozsahu vyhověl a místní úpravu provozu stanovil. 
 
Poučení 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 
správního řádu).  
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Upozornění 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení na úřední desce. Proti 
opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Předmětem tohoto stanovení není majetkové vypořádání. 
 

 

 
Bc. Renata Vyslyšelová 
vedoucí odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Rýmařov a OÚ 
Malá Štáhle současně zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 

Vyvěšeno na úřední desce dne   …………………………. 

 

Sejmuto z úřední desky dne   ..……………………….. 

 

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Po uplynutí 
stanovené doby vraťte, prosím, potvrzený doklad odboru DSH MěÚ Rýmařov. 
 
Příloha 
1x A4 situace celková 
1x A4 detail 
 
Rozdělovník  
Dotčené osoby: veřejnou vyhláškou prostřednictvím úředních desek MěÚ Rýmařov, odbor vnitřních 
věcí a OÚ Malá Štáhle. 
 
Účastníci řízení: 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov - ISDS 
 
Dotčený orgán státní správy: 
Policie ČR, KŘ MSK, územní odbor Bruntál, DI Bruntál, Ing. Jindřich Suchý, Partyzánská 7, 792 01 
Bruntál-ISDS 
 

Na vědomí: 
ČR-Ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 12, 14000 PRAHA, správa Ostrava-ISDS 
 

 

 






