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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 124, odstavce 4, písm. b),
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoPPK“), na základě žádosti ze dne 26. 5. 2020, kterou podala právnická osoba SEKNE spol. s r.o., Hamerská
12, 772 00 Olomouc, IČO: 62363701 (dále jen „žadatel“)

stanoví
po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
podle ustanovení § 77 odstavce 1 písmena b) ZoPPK v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 ZoPPK a ust. § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích
místo:

Silnice č. I/46 v úseku Dvorce – Deštné, na místě propustků ev. č. 46332p, č. 46-326p, č. 46-323p, č. 46-322p, č. 46-306p, č. 46-312p, č. 46-313p, č.
46-314p, č. 46-315p

termín:

25. 6. 2020 - 30. 9. 2020

dočasné DZ

v místě silnice č. I/46 v úseku Dvorce – Deštné na místě propustků ev. č. 46-332p,
č. 46-326p, č. 46-323p, č. 46-322p, č. 46-306p, č. 46-312p, č. 46-313p, č. 46-314p,
č. 46-315p bude v intervalech umístěno výstražné svislé dopravní značení
upozorňující řidiče na zúženou vozovku (A 6b) a na práce na silnici (A 15). Dále
budou umístěny zákazové svislé dopravní značky (B 20a, B 21a) upravující nejvyšší
dovolenou rychlost v předmětných úsecích a zakazující předjíždění. Jednotlivé
situace jsou zachyceny v grafické příloze tohoto stanovení.
Rostislav Lindovský, DEV Company, spol. s.r.o., Čs. Legií 145/18, Ostrava 702 00,
tel.: 702 182 847

odpovědná osoba
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Podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1) Osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšky apod.) musí být zejména v souladu s TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120STSP/1, ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích“, schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.
března 2015, s účinností od 1. dubna 2015,
2) přenosné dopravní značky musí být umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a tím bude
zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu,
3) navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro
provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu,
4) ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční
provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „správní orgán“) obdržel dne 26. 5. 2020 žádost o stanovení
přechodného dopravního značení č. j. MSK 64782/2020. Jedná se o dopravní značení na silnici č I/46.
V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh přechodné úpravy
provozu s dotčeným orgánem, tj. Policií ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Žadatel upravil
projekt podle požadavků dotčeného orgánu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje
dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené
osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Žádost splnila všechny zákonem dané požadavky, byla řádně odůvodněná a projednána s dotčeným orgánem
na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Na základě výše uvedeného vydal
správní orgán toto opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Dle ust. §
77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Do podkladů lze nahlédnout v sídle krajského úřadu Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 Ostrava,
odbor dopravy a chytrého regionu, (každý pracovní den – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a
čtvrtek od 8:00 do 14:30 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě).

Ing. Libor ČÁSTKA
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vedoucí oddělení silničního hospodářství
Obdrží:
SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Obec Jakartovice, Jakartovice 89, 747 53
Obec Bílčice, Bílčice 61, 793 68
Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68
Dotčené orgány státní správy
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Příloha:
Referenční příloha
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Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření
obecné povahy týká.
Vyvěšeno dne: ……………

Sejmuto dne: ……………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:
Žádost o vyvěšení na úřední desce:
Obec Jakartovice, Jakartovice 89, 747 53
Obec Bílčice, Bílčice 61, 793 68
Obec Dvorce, Náměstí 13, 793 68
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