
*KUMSX02M2U43* 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor dopravy 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 

 

 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

  
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 
 
Klasifikace informací: Neveřejné 

Veřejná vyhláška 
Opatření obecné povahy 

 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 „21020 - Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024“ 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) 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 věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o 
silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti ze dne 18. 5. 2022 
společnosti DROMOS Construction s.r.o., Terezy Novákové 830/3, Přívoz, 702 00 Ostrava  

vydává toto opatření obecné povahy, 

kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, 

Místo: silnice I/11 km 335,5 – 337,5 k. ú. Bystřice nad Olší a Hrádek, okres 
Frýdek-Místek 

Termín: od 06. 06. 2022 do 17. 06. 2022  
 

Zodpovědná osoba za 
zabezpečení a organizaci akce 

Dimitris Romanidis, tel.: +420 606 972 698,  
romanidis@dromosconstruction.cz 

Stanovení DZ  
Příloha (počet příloh 2) 
návrh dopravního značení na sil. č. I/11 „Hrádek - průtah, oprava CB 
krytu, Přechodné dopravní značení, Proznak, ETAPA 1, ETAPA 2“ 

 

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky: 

1. Žadatel provede označení přechodným dopravním značením dle příloh s doplněním: 

Čj.: MSK  77047/2022 
Sp. zn.: DSH/12491/2022/Čás 
Telefon: 595 622 121 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2022-06-06 



 Čj.: MSK  77047/2022 Sp. zn.: DSH/12491/2022/Čás 
 

 

 
 

2/3 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

    

  
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 

 
 
Klasifikace informací: Neveřejné 

2. Před pracovním úsekem umístit svislé dopravní značení č. A23 „Kolona“ doplněné 
dodatkovou tabulkou č. E3a „Vzdálenost“, které bude umístěno před svislým dopravním 
značením č. A15+E3a. Doporučujeme umístit značku č. A23 na retroreflexním provedení. 

3. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou, etapa č. 1 a etapa č. 2 
nebudou probíhat paralelně. 

4. V etapě č. 1 ve směru jízdy na obec Návsí umístit svislé dopravní značení č. A23+ E3a na 
silnici pro motorová vozidla č. I/11 (po pravé i po levé straně vozovky) už před MÚK v k. ú. 
Bystřice nad Olší (možnost objetí přes obec Bystřice a Hrádek). 

5. Seřídit přenosné SSZ tak, aby docházelo co k nejmenšímu omezování plynulosti provozu,  
případně tyto intervaly přizpůsobit dle aktuální situace silničnímu provozu. Pokud i přesto 
dojde k dopravní kongesci, vozidla budou zastavovat řádně proškolené a označené osoby 
uvedené v §79 odst. 1, písm. i) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami 
pro umisťování dopravního značení.  

7. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním 
značením, bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, 
kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost. 

8. Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude silniční 
provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

9. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření 
ve funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná 
viditelnost, rozpoznatelnost vč. zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek. Pokud si 
bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji 
žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie. 

10. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum 
/NDIC/, Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz – Jana Petrášová tel.  596 663 556, mailem 
jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3.  

11. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel 
informovat všechny dotčené orgány (viz Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na 
Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana 
Petrášová tel. 596 663 556, e-mail: jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3). 

 

Odůvodnění 

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bylo vydáno na 
žádost z důvodu opravy vozovky, která by mohla způsobit závadu ve sjízdnosti. Na výzvu zdejšího správního 
orgánu bylo dne 3. 6. 2022 vydáno k předloženému návrhu souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Třinec, č. j. KRPT-
130537-2/ČJ-2022-070208). Požadavky dotčeného orgánu správní orgán stanovil jako specifické podmínky 
tohoto opatření. 

Jelikož zdejší správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto OOP, přistoupil k jeho vydání. 
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu zdejší správní orgán nedoručoval návrh opatření 
obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek a námitek.  
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Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 
Ing. Libor Částka  
vedoucí oddělení silničního hospodářství 

Přílohy 
(počet příloh 2) - návrh dopravního značení na sil. č. I/11 „Hrádek - průtah, oprava CB krytu, Přechodné 
dopravní značení, Proznak, ETAPA 1, ETAPA2“ 

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 – Bystřice a Hrádek. 

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření: 

Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme Magistrát města Ostravy o navrácení veřejné vyhlášky 
zpět zdejšímu správnímu orgánu, doručením do jeho datové schránky. 

Rozdělovník (datovou schránkou) 
1. DROMOS Construction s.r.o., Terezy Novákové 830/3, Přívoz, 702 00 Ostrava 

2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec,  

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
3. Krajský úřad MSK, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE 

4. obec Bystřice   
5. obec Hrádek  
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