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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako obec s rozšířenou
působností, dále dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“), vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II. a III. třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve vymezeném
území dle § 6 zákona č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie
ČR, Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, Dopravního
inspektorátu (dále jen „dopravní inspektorát“) čj.: KRPT-193735-33/ČJ-2021-070306 ze dne
08.12.2021
vyhovuje návrhu
právnické osoby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná, IČO 000 95 711,
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná (dále jen „žadatel“) a v souladu s § 171 a násl. správního řádu a
s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
vydává Opatření obecné povahy,
kterým dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
stanoví tuto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
1. Dopravní značení bude umístěno na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu spravovaném obcí
s rozšířenou působností - v Karviné, Dětmarovicích, Petrovicích u Karviné a ve Stonavě, a to
v nezbytném případě při provádění běžné údržby a oprav uvedených silnic.
2. Dopravní značení bude umístěno z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při
činnostech spojených se správou, údržbou, měřením, opravou a uzavírkou těchto komunikací ve
správě žadatele.
3. Dopravní značení bude provedeno dle obecných schémat B/1 – B/26 (na silnicích v obcích) a dle
C/1 – C/14 (na silnicích mimo obce).
4. DZ budou umístěny a provedeny v úpravě v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem
o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., kterou se uvedený zákon
provádí a Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 čj.
21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 03. 2015, účinnými od 01. 04. 2015.
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Dopravní značky budou umístěny na červenobílých sloupcích, spodní okraj DZ bude min.
0,6 m nad niveletou pozemní komunikace.
Žádná z částí dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního ani do průchozího prostoru
předmětných pozemních komunikací.
Za snížené viditelnosti budou zábrany osvětleny světlem VS1.
5. Termín pro umístění (platnost povolení): 01.01.2022 - 31.12.2022 vždy pouze po dobu nezbytně
nutnou.
6. V případě, že součástí přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude snížení
nejvyšší povolené rychlosti na 30km/h (v každém schématu pro označování pracovních míst s DZ
„B20a“ a dále pak v křižovatkách), je nutné tento záměr předem projednat s dopravním
inspektorátem individuálně dle konkrétního úseku silnice, účelnosti a míry ovlivnění situace
v provozu s přihlédnutím na zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně ochrany pracovníků
žadatele. Snížení rychlosti bude nahlášeno i správnímu úřadu.
7. V době (např. víkendy, dny pracovního klidu), kdy omezení nebude nutné a na předmětných
pozemních komunikacích se nebude pracovat, bude přechodné dopravní značení odstraněno nebo
otočeno (popř. překryto).
8. Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí a podle
metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací;
9. DZ bude provedeno na náklady žadatele a bude udržováno v nezávadném stavu po celou dobu
platnosti.
10. Vyžádá-li si to bezpečnost silničního provozu je žadatel povinen DZ změnit nebo doplnit dle pokynů
Policie ČR nebo povolujícího správního úřadu.
11. Po ukončení dopravního opatření je žadatel povinen neprodleně uvést dopravní značení do
původního, nezávadného stavu.
12. Toto opatření nenahrazuje rozhodnutí o povolení uzavírky silnice v případě, že si provádění
prací vyžádá částečnou nebo úplnou uzavírku. O povolení uzavírky je nutné požádat
příslušný silniční správní úřad v dostatečném předstihu (min. 30 dnů).
Odůvodnění:
Dne 14.12.2021 byla správnímu úřadu doručena žádost žadatele ve věci stanovení přechodné úpravy
provozu na silnicích II. a III. tříd v územním obvodu spravovaném obcí s rozšířenou působností v Karviné, Dětmarovicích, Petrovicích u Karviné a ve Stonavě.
Žádost byla doložena vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje,
územního odboru Karviná, dopravního inspektorátu č.j. KRPT-193735-33/ČJ-2021-070306 ze dne
08.12.2021.
Dopravní inspektorát v tomto svém vyjádření stanovil podmínku v případě snížení rychlosti na 30 km/h
v každém schématu pro označování pracovních míst s DZ „B20a“ a dále pak v křižovatkách. Snížení
rychlosti na 30 km/h bude v uvedených případech předem projednáno s dopravním inspektorátem.
Výše uvedená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 78
odst. 2, 3 a 4 zákona o provozu na pozemních komunikacích smí být použita jen po dobu nezbytně
nutnou a pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích, bezpečnost pracovníků při provádění oprav nebo jiný
důležitý veřejný zájem. Výše popsaná přechodná úprava provozu by měla přispět ke zvýšení
bezpečnosti při provádění oprav a údržby silnic II. a III. tříd. Podmínka stanovená § 78 zákona
o provozu na pozemních komunikacích je tímto respektována.
Stanovení vydává správní úřad, jako orgán věcně a místně příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
o provozu na pozemních komunikacích, v mezích své zákonem vymezené působnosti, v řízení
o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté správního řádu.
Vzhledem k tomu, že správním úřadem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení,
přistoupil správní úřad k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše.
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Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích opatření obecné povahy pro
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Bc. Martina Luzarová
oprávněná úřední osoba
služební číslo 1699
podepsáno elektronicky

Doručí se (doručenky)
Správa silnic Moravskoslezského kraje, stř. Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná
Další účastníci veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní
inspektorát, IDDS n5hai7v
Ostatní (k vyvěšení na úřední desku)
Statutární město Karviná, odbor organizační, IDDS es5bv8q
Obec Dětmarovice, IDDS 2hqbqxt
Obec Stonava, IDDS wd5ba9k
Obec Petrovice u Karviné, IDDS qnjbb35

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu min. 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: …………………………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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