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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-51794/ČJ-2021-070306 ze dne 16.03.2021 
 
vyhovuje návrhu  
 
společnosti STRABAG RAIL a.s., IČO 254 29 949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, 
kterou zastupuje na základě plné moci Ing. Milan Tkadleček, IČO 439 76 522, Grudova 4, 747 05 Opava  
(dále jen „žadatel“) a podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
 
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 a zařízení (dále jen „DZ“) bude umístěno v souvislosti se zajištěním bezpečnosti  

silničního provozu v obci Dětmarovice v rámci realizace stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – 
státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“. 
 

2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na silnici III/46810, I/67 
a místní komunikaci MK 19c v obci Dětmarovice z důvodu úplné uzavírky místní komunikace 19c 
v místě železničního přejezdu P8291. 

 
3. Termín: od 12:00 hod. dne 17.04.2023 do 19:00 hod. dne 19.04.2023. 

 

 

STRABAG RAIL a.s. 
Železničářská 1385/29 
400 03  Ústí nad Labem 
 
v zastoupení 
Ing. Milan Tkadleček 
Grudova 4 
747 05  Opava 
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4. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle Přílohy tohoto 
rozhodnutí, odsouhlasené Policií ČR, Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, 
územního odboru Karviná, Dopravního inspektorátu čj.: KRPT-51794/ČJ-2021-070306 ze dne 
16.03.2021. Příloha je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

 
5. 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, 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  dle předloženého návrhu. 
 
Dopravní značky budou umístěny na červenobílých sloupcích (případně budou sloupky 
omotány červenobílým páskem), spodní okraj DZ bude min. 0,6 m nad niveletou pozemní 
komunikace. Boční okraje DZ nesmí zasahovat do průjezdního ani do průchozího profilu 
pozemních komunikací. 
 

6. 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. 
 

7. DZ bude provedeno na náklady žadatele a bude udržováno v nezávadném stavu po celou dobu 
platnosti. 
 

8. Vyžádá-li si to bezpečnost silničního provozu je žadatel povinen DZ změnit nebo doplnit dle pokynů 
Policie ČR nebo povolujícího správního úřadu. 
 

9. Po ukončení platnosti dopravního opatření je žadatel povinen uvést dopravní značení do 
původního, nezávadného stavu.  
 

10. Za umístění, udržování DZ v nezávadném stavu po celou dobu umístění DZ a odstranění 
přechodného DZ a uvedení stávajícího DZ do původního stavu zodpovídá: společnost STRABAG 
RAIL a.s., IČO 254 29 949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 739 322 795.   

 
Odůvodnění: 
 
Dne 01.03.2023 byla správnímu úřadu doručena žádost společnosti STRABAG RAIL a.s., IČO 
254 29 949, Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem, kterou zastupuje na základě plné moci 
Ing. Milan Tkadleček, IČO 439 76 522, Grudova 4, 747 05 Opava ve věci stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích v obci Dětmarovice z důvodu úplné uzavírky místní komunikace 
MK 19c v místě železničního přejezdu P6291 v rámci realizace stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – 
státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“. 
 
Žádost byla doložena situačním snímkem s návrhem přechodné úpravy dopravního značení 
a souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru 
Karviná, dopravního inspektorátu čj.: KRPT-51794/ČJ-2021-070306 ze dne 16.03.2021, vyjádřením 
obce Dětmarovice č.j. OÚD/1298/2023 ze dne 01.03.2023 a vyjádřením Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Správa Ostrava zn. RSD-29992/2023-1 ze dne 03.03.2023. 
 
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 nebo jiný důležitý veřejný zájem. Výše popsaná 
přechodná úprava provozu by měla přispět ke zvýšení bezpečnosti při organizaci výše uvedené akce. 
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 Šandriková, DiS. 
oprávněná úřední osoba 
služební číslo 2655 

podepsáno elektronicky 

 

Příloha:  
Příloha – číslo výkresu 2 
 

Doručí se (doručenky) 
Ing. Milan Tkadleček, IDDS 57ervax 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, středisko Karviná,  IDDS jytk8nr 
Obec Dětmarovice, IDDS 2hqbqxt 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava IDDS zjq4rhz 
 
Další účastníci veřejnou vyhláškou 
 
Dotčené orgány 
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát, IDDS n5hai7v 
Obecní úřad Dětmarovice, silniční správní úřad, IDDS 2hqbqxt 
 
 
Ostatní (k vyvěšení na úřední desku) 
Magistrát města Karviné, odbor organizační, IDDS es5bv8q 
Obec Dětmarovice, IDDS 2hqbqxt 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Karviné 
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

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