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Městský úřad JABLUNKOV
Odbor dopravy
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MEJA 14931/2020
SPI1851/2020/OD/DZ-32
Bc. Tadeusz Byrtus
558340688
tadeusz.byrtus@jablunkov.cz
09.09.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve věci stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně
přístupné účelové komunikaci, na základě žádosti, kterou podala společnost SEKNE spol.
s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc (dále jen žadatel), ze dne 17.08.2020 a po
předchozím projednání s příslušným orgánem Policie ČR, kterým je Policie ČR, dopravní
inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm.
c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 – § 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
opatřením obecné povahy

STANOVÍ
žadateli, provést tuto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
umístit na místní komunikaci v obci Návsí a Hrádek
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v termínu:
žel. přejezd P8274 od 14.09.2020 (07:00 hod.) do 14.09.2020 (17:00 hod.) vypnutí SZZ
dopravní značení označující uzavírku místní komunikace v místech železničních přejezdů a
vyznačení objízdných tras, dle přiložené odsouhlasené dokumentace, která je součástí
tohoto stanovení
z důvodu vypnutí zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu P8274 a pro stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stanoví následující podmínky:
1.

Umístit přechodné dopravní značení na místních komunikacích v obcích, Hrádek a
Návsí, dle přiložené odsouhlasené dokumentace.

2.

Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1,2 a
ČSN EN 1436, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních
míst na pozemní komunikaci – TP 66, III. vydání, schváleno MD ČR č.j.: 21/2015-120TN/1 ze dne 12.03.2015 a umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným
oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 Provádění silničních a stavebních prací.

3.

Přechodné dopravní značení bude doplněno:
• dopravní zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ bude doplněno o 3 výstražná
světla typu 1,
• dodatková tabulka č. E 13 „Mimo vozidla stavby“ bude umístěna pod svislým
dopravním značením č. B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“,
• dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
dočasně zneplatněno,
• dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno jen na nezbytně nutnou dobu.

4.

Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu, zejména aby nedošlo ke znečištění
komunikace, odstranění a poškození dopravního zařízení apod.

5.

Dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce.
Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby
vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci,
posunutí, pootočení apod.
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6.

Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce a umístění přechodného
dopravního značení je pan Jiří Fiedor, tel: 601 550 019, která je na vyzvání silničního
správního úřadu nebo jiné oprávněné osoby, povinna neprodleně poskytnout informace
o důvodech dopravního omezení.

7.

Žadatel zajistí doplnění dopravního značení, dle pokynů zdejšího úřadu, pokud
bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního
značení oproti odsouhlasené dokumentace.

8.

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní
úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání přestupku
podle zvláštního zákona.

9.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení,
případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, obdržel podání žadatele o umístění přechodného
svislého dopravního značení na pozemních komunikacích v obci Hrádek a Návsí, z důvodu
vypnutí zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu P8274, z důvodu strojního
podbíjení žel. přejezdu.
Jedná se o umístění přechodného dopravního značení na pozemních komunikacích v obci
Návsí a Hrádek z důvodu zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích při
realizaci dané stavby. V rámci provádění stavebních prací bude přechodným dopravním
značením označeno uzavření pozemní komunikace v místě železničních přejezdů a
vyznačení objízdných tras, dle přiložené odsouhlasené dokumentace.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemní
komunikaci v Návsí a Hrádek byl projednán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu
s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán Policie ČR, dopravní inspektorát Třinec,
Frýdecká 848, 739 61 Třinec jehož písemné vyjádření ze dne 09.09.2020 pod č. j. KRPT172905-2/ČJ-2020-070208 je podkladem pro toto řízení.
Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy dle
ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu příslušný správní úřad nedoručuje návrh
opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu oznámil dne 09.09.2020 vydání
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v obci Hrádek a Návsí v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozu.
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Poučení:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané formou opatření
obecné povahy nabývá účinnosti dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst.
2 správního řádu podat řádný opravný prostředek.

– otisk úředního razítka –

Ing. Marcela Sniegoňová
vedoucí odboru dopravy

Příloha: 1xA4 – situace přechodného dopravního značení
Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na
úřední desce MěÚ Jablunkov, obecního úřadu obce Hrádek a Návsí po dobu 15 dnů a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem
doručení tohoto opatření obecné povahy V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
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
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Rozdělovník:
1. MěÚ Jablunkov, Odbor vnitra a živnostenského úřadu – se žádostí o vyvěšení
písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup na dobu nejméně 15
dnů a jeho zpětné zasláni s potvrzením doby zveřejnění
2. Obec Návsí, Návsí 327, 739 92 Návsí, DS
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na Vaší úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho
zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění).
3. Obec Hrádek, 352, 739 97 Hrádek, DS
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na Vaší úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho
zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění).
4. SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, DS
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738
33 Frýdek – Místek, DS
Dotčený orgán:
6. Policie ČR, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, DS
Dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy,
toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ Jablunkov, úředních deskách obecních úřadů obcí,
jichž se týká a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. V souladu s ust.
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti
pátým dnem po vyvěšení.
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