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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako příslušný
orgán státní správy podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení
o opatření obecné povahy podle ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu
společnosti PROZNAK-dopravní značení, s.r.o., Bohumínská 789/63, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, IČ 65142578, (dále jen „žadatel“), ze dne 27.06.2017, po projednání
s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61
Třinec, jak dokládá vyjádření do protokolu z ústního jednání ze dne 03.07.2017,
vydává opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
1. v termínu:
12.07.2017, 12:00 h – 18.07.2017, 18:00 h
 u místní komunikace č. 402b (pasport komunikací), pozemek parc. č. 1796/4
a 1846/7 v k. ú. Guty, obec Třinec, ve dvou místech – v blízkosti autobusové zastávky
Guty, konečná a Guty, škola,
 u krajské silnice č. III/01141, pozemek parc. č. 3351/9 v k. ú. Oldřichovice u Třince,
obec Třinec, v blízkosti autobusové zastávky Guty, hospoda (za křižovatkou s místní
komunikací vedoucí do lokality Oldřichovice, ves),
 u krajské silnice č. III/4764, pozemek parc. č. 2324 v k. ú. Smilovice u Třince
v blízkosti autobusové zastávky Smilovice, u myslivecké chaty
2. v termínu:
02.08.2017, 08:00 h – 11.08.2017, 18:00 h
 u silnice č. III/4761, pozemek parc. č. 2981/1 v k. ú. Komorní Lhotka, obec Komorní
Lhotka, v blízkosti autobusové zastávky Komorní Lhotka, Kamenec,
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pro označení dopravního omezení (práce na silnici, snížení dovolené rychlosti, zákaz
předjíždění) z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění prací související
s tažení vedení 400 kV nad pozemními komunikacemi v rámci akce „Rekonstrukce 400 kV
č. 404 Nošovice – Varín“, za těchto podmínek:
1. Za správnost umístění a údržbu dopravního značení je zodpovědný pan František Jůzl,
tel. č. 602 500 721.
Zodpovědná osoba je povinna zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního
značení tak, aby bylo po celou dobu dopravního omezení řádně osazeno.
2. Za stavbu je zodpovědný pan Roman Vaněk, společnost EGEM s.r.o., Novohradská
736/36, 370 01 České Budějovice, tel. č. 602 256 302.
3. Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno podle schválené přiložené
dokumentace č. j. MěÚT/31670/2017/Do/Ba.
Přechodné dopravní značení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro
zajištění prací spojených s rekonstrukcí vedení 400 kV.
4. Dopravní značka č. A 15 „Práce na silnici“ bude navíc doplněna o výstražné světlo typu
1, příp. o retroreflexní žlutozelený podklad.
5. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a svými rozměry, barvami
a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, platným normám
(ČSN EN 12899-1) a dále technickým podmínkám Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích - TP 66, platného znění. Dopravní značky budou
provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek,
značka, uchycení) musí byt schváleného typu.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je žadatel povinen zajistit
doplnění nebo úpravu dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace dle pokynů
správního orgánu.
7. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je správní orgán oprávněn
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo
přestupku podle zvláštního zákona.
8. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Správnímu orgánu byl dne 27.06.2017 doručen návrh žadatele, který zajišťuje práce spojené
s tažením vedení 400 kV nad pozemními komunikacemi v rámci akce „Rekonstrukce 400 kV
č. 404 Nošovice – Varín“.
Žádost se týká povolení k umístění přechodného dopravního značení, které bude označovat
omezení ve dvou etapách:
v termínu od 12.07.2017, 12:00 h do 18.07.2017, 18:00 h na dvou místech na místní
komunikaci č. 402b v k. ú. Guty - v blízkosti autobusové zastávky Guty, konečná a Guty,
škola, v jednom místě u krajské silnice č. III/01141 v k. ú. Oldřichovice u Třince - v blízkosti
autobusové zastávky Guty, hospoda (za křižovatkou s místní komunikací vedoucí do lokality
Oldřichovice, ves), dále v jednom místě u krajské silnice č. III/4764 v k. ú. Smilovice u Třince
- v blízkosti autobusové zastávky Smilovice, u myslivecké chaty.
v termínu od 02.08.2017, 08:00 h do 11.08.2017, 18:00 h na jednom místě u silnice
č. III/4761 v k. ú. Komorní Lhotka - v blízkosti autobusové zastávky Komorní Lhotka,
Kamenec.
Dopravní omezení je povoleno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění
stavebních prací ve výše uvedených termínech. Umístěno bude přechodné dopravní značení
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označující Práce na silnici (č. A 15), dále bude pod kabelovým vedením snížena dovolená
rychlost na 30 km/h (č. B 20a – 30) a stanoven zákaz předjíždění (č. B 21a).
V případě obce Smilovice a vedení v blízkosti autobusové zastávky Smilovice, u myslivecké
chaty, se jedná o území mimo obec, kde bude postupně snižována rychlost před pracovním
úsekem na 70, 50 a 30 km/h
V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu přechodného
dopravního značení a zařízení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu
vyjádřil dotčený orgán Policie ČR ve stanovisku do protokolu z ústního jednání ze dne
03.07.2017.
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu, předkládá podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu a v souladu s ust. § 173 správního řádu opatření obecné povahy.
Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ust. § 171 správního
řádu.
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení
Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, správní úřad podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, návrh
opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek.
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního
řádu nechat posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce Městského úřadu Třinec, Obecního úřadu Smilovice a Obecního úřadu
Komorní Lhotka, vč. způsobu umožňující dálkový přístup na internetové adrese:
www.trinecko.cz, cesta http://www.trinecko.cz/uredni_deska/index.php.
„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
referentka odboru
Příloha
Situace dopravního značení (4 x A4)
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje, který je současně obecním úřadem obce, jehož se má opatření
týkat, a to vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu patnácti
dnů.
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
Na úřední desce:
Vyvěšeno dne ………………………...................

razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne: ………………………………...……

razítko a podpis oprávněné osoby

V elektronické podobě:
Vyvěšeno dne ………………………...................

razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne: ………………………………...……

razítko a podpis oprávněné osoby

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce vč. způsobu umožňující dálkový
přístup na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání vyhlášky s potvrzením o vyvěšení
po uvedenou dobu:
1. Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Obecní úřad Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník, IDDS: v8aaxpb
3. Obecní úřad Smilovice, Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince, IDDS: 9h3bq4x
Obdrží
4. PROZNAK-dopravní značení, s.r.o., Bohumínská 789/63, Slezská Ostrava, 710 00
Ostrava, IDDS: pvtvhpv
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko FrýdekMístek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IDDS: jytk8nr
6. Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Dotčený orgán státní správy
7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor
Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDDS:
n5hai7v
8. Městská policie Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec
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