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KTERÝM SE VYMEZUJÍ OBLASTI OBCE S ČASOVÝM A DRUHOVÝM 
OMEZENÍM ZÁSOBOVÁNÍ

Rada města Šumperka se na své schůzi dne 24. 2. 2011 usnesením č. 533/11 usnesla vydat 
v souladu s ustanoveními § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 zákona č. 13/1997Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení vymezuje oblasti města s časovým a druhovým omezením zásobování. Účelem tohoto 
nařízení je organizování dopravy na území města Šumperka (dále jen „město“).

Čl. 2
Vymezení oblasti města

Oblast města, ve které je časové a druhové omezení zásobování (dále jen „vymezená oblast“) je 
označena příslušným dopravním značením a vymezena těmito úseky místních komunikací:
 ul. Hlavní třída, ul. Krátká a dále části ulic Langrova do č. 3A, ul. Gen. Svobody do č. 18, 

ul. Kozinova do č. 8, ul. Starobranská od č. 1, ul. Puškinova od křižovatky ul. Terezínská, 
ul. Fialova po křižovatku s obslužnou komunikací vedoucí do dvora domů Hlavní třída 14, 16, 18, 
ul. Na Hradbách od ul. Langrovy po ul.Starobranskou, ul. Slovanská od č. 18.

Čl. 3
Časové omezení

Do vymezené oblasti města je zakázáno vjíždět vozidlům, která provádějí zásobování, v době od 10:00 
do 18:00 hodin.

Čl. 4
Druhy a kategorie vozidel

Omezení dle čl. 3 platí pro všechny druhy a kategorie silničních motorových vozidel zajišťujících 
zásobování vyjma vozidel, která provádějí návoz a odvoz materiálů na stavby ve vymezené oblasti 
v případě, že časové omezení stanovené v čl. 3 by zásadním způsobem narušilo průběh stavebních 
prací.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2011.

Mgr. Zdeněk Brož v.r. Ing. Marek Zapletal v.r.
starosta místostarosta
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