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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 
 
 
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 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 § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle 
§ 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“), na základě návrhu společnosti ZLINMARK DZ s.r.o., se sídlem 
Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno, IČO 04262701, (dále jen „žadatel“), ze dne 
14.09.2020, doplněné dne 25.09.2020, po projednání s dotčeným orgánem Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní 
inspektorát, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-194931-3/ČJ-2020-070208 ze dne 24.09.2020, po 
vyjádření obce Střítež, jak dokládá stanovisko ze dne 16.09.2020, na základě vyjádření 
majetkového správce silnice č. III/4763 - Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 
organizace, středisko Frýdek-Místek, jak bylo doplněno smlouvou o užití silničního pozemku ze 
dne 21.09.2020, postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 

 
 

vydává opatření obecné povahy 
 

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v k. ú. Střítež, 

 
 
označující uzavírku v jednom jízdním pruhu vozovky krajské silnice č. III/4763 umístěné na 
pozemku parc. č. 1141/1 a 1141/6 v k. ú. Střítež, v km 0,650 – 0,820 silničního staničení, 
konkrétně v úseku délky cca 190 m od objektu domu Střítež 161 po dům Střítež čp. 23, lokalita 
u transformátoru. 
 
 
Termín dopravního omezení:  05.10.2020 – 30.12.2020. 
 
 
Přechodná úprava provozu je navržena z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu v rámci provádění přeložky plynovodu v úseku krajské silnice č. III/4763 v obci Střítež při 
realizaci 1. etapy stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, za těchto podmínek: 
1) Umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle schválené 

přiložené dokumentace č. j. MMT/54759/2020/Do/Ba. Navržená přechodná úprava provozu 

mailto:epodatelna@trinecko.cz
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doplňuje stanovení přechodné úpravy provozu č. j. MMT/21882/2020/Do/Ba ze dne 
15.04.2020, v grafickém návrhu vyznačeno zelenou barvou. 

2) Zodpovědná osoba za stavbu: Ing. Pavel Fischer, společnost EUROVIA CS a.s., tel. č. 
602 738 032. 
Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu:  
Ing. Antonín Musil, tel. č. 725 914 164. 
Zodpovědná osoba je povinna zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení 
a zařízení tak, aby bylo po celou dobu dopravního omezení řádně osazeno, udržováno 
v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost 
a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí 
apod. 

3) Dopravním omezením bude dotčena autobusová zastávka Střítež, transformátor, kterou 
obsluhuje dopravce ČSAD Havířov a.s. (linka 871747 a 871748). Autobusová zastávka ve 
směru jízdy do obce Vělopolí bude přesunuta na chodník ve vzdálenosti cca 40 m blíže 
k obecnímu úřadu (naproti domu čp. 226). V opačném směru jízdy (do centra obce Střítež) 
bude autobusová zastávka ponechána bez dotčení, autobus bude zastavovat v prostoru 
rozšířené krajnice u transformátoru, mimo jízdní pruh vozovky.  
Přechodný označník dodá dopravce autobusové dopravy a zajistí včasnou informovanost 
cestující veřejnosti obvyklou formou. 

4) Silniční provoz bude veden kyvadlově ve volném jízdním pruhu silnice se šířkou vozovky min. 
2,75 m. Přechodné světelné signalizační zařízení bude seřízeno tak, aby docházelo co 
k nejmenšímu omezování plynulosti provozu, intervaly přizpůsobit dle aktuální situace 
silničního provozu.  
Světelná signalizace bude v provozu i mimo dobu realizace stavby (v noci, o víkendech). 

5) Pracovní místo bude odděleno od silničního provozu dopravním zařízením – směrovacími 
deskami č. Z 4a, první tři budou doplněny o výstražná světla typu 1. 

6) Některé práce budou probíhat i v prostoru křižovatky krajské silnice a místní komunikace 
u domu čp. 106. Vlastníci nemovitostí přímo dotčených uzavírkou místa připojení budou 
žadatele v dostatečném předstihu informovány o délce a rozsahu dopravního omezení 
obvyklou formou.  

7) Pracovní místo bude od silničního provozu odděleno směrovacími deskami č. Z 4a 
„Směrovací deska levá“, první tři budou opatřeny výstražnými světly typu 1. Řidiči budou 
v obou směrech jízdy upozorněni výstražným dopravním značením na probíhající práce na 
silnici značkou č. A 15 „Práce na silnici“ doplněné o výstražné světlo typu 1 a na úsek 
pozemní komunikace řízený světelnou signalizací značením č. A 10 „Světelné signály“. Podél 
pracovního místa bude stanoven zákaz předjíždění značením č. B 21a „Zákaz předjíždění“. 
Na tuto přechodnou úpravu provozu plynule navazuje přechodná úprava provozu stanovená 
dne 15.04.2020. 

8) V místech křížení dotčené krajské silnice a místních komunikací budou řidiči upozorněni na 
probíhající práce na silnici přechodným dopravním značením č. A 15 včetně výstražného 
světla typu 1 a na umístění přechodného světelného signalizačního zařízení pomocí značení 
č. A 10 „Světelné signály“ doplněného o dodatkovou tabuli č. E 7b, na které bude vyznačena 
směrová šipka k pracovnímu místu. 

9) V dotčeném úseku krajské silnice bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného 
záchranného systému. 

10) Pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení 
účastníků silničního provozu (oplocení, zábrany). 

11) Přechodná úprava provozu bude umístěna pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění 
realizace přeložky plynovodu. Po ukončení prací bude přechodná úprava provozu odstraněna 
a provoz na krajské silnici znovu obnoven. 

12) Přechodná úprava provozu musí být provedena a umístěna v souladu se stávajícím 
dopravním značením, zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, současně i podle příslušných norem 
a Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 platného 
znění.  
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních 
značek musí byt schváleného typu.  



  MMT/54759/2020/Do/Ba 

Strana 3/5 

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude dočasně 
zneplatněno. 

13) Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je žadatel povinen zajistit 
doplnění nebo úpravu dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace podle pokynů 
správního orgánu nebo Policie ČR.  

14) V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je správní orgán oprávněn 
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního přestupku podle 
zvláštního zákona. 

15) Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně 
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy (podle zákona 
č. 13/19997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).  

 
 
Odůvodnění: 

Správnímu orgánu byla dne 14.09.2020 doručena žádost žadatele ve věci povolení stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemních komunikacích v k. ú. 
Střítež, obec Střítež, lokalita u transformátoru. 
Přechodná úprava provozu má označovat uzavírku v jednom jízdním pruhu vozovky krajské silnice 
č. III/4763 umístěné na pozemku parc. č. 1141/1 a 1141/6 v k. ú. Střítež, konkrétně v úseku délky 
cca 190 m od objektu domu Střítež 161 po dům Střítež čp. 23. Dopravním omezením bude 
dotčena autobusová zastávka Střítež, transformátor, kterou obsluhuje dopravce ČSAD Havířov 
a.s. (linka 871747 a 871748). Autobusová zastávka ve směru jízdy do obce Vělopolí bude 
přesunuta na chodník ve vzdálenosti cca 40 m blíže k obecnímu úřadu (naproti domu čp. 226). 
V opačném směru jízdy (do centra obce Střítež) bude autobusová zastávka ponechána bez 
dotčení, autobus bude zastavovat v prostoru rozšířené krajnice u transformátoru mimo jízdní pruh 
vozovky. Žadatel zajistí u dopravce autobusové dopravy dodání přechodného označníku. 
Doprava bude v pracovním úseku vedena kyvadlově ve volném jízdním pruhu šířky min. 2,75 m. 
Světelná signalizace bude v provozu nonstop a intervaly budou seřízeny tak, aby docházelo co 
k nejmenšímu omezování plynulosti provozu. 
Některé práce budou probíhat i v prostoru křižovatky krajské silnice a místní komunikace u domu 
čp. 106. Vlastníci nemovitostí přímo dotčených uzavírkou budou žadatele v dostatečném předstihu 
informovány o délce a rozsahu dopravního omezení obvyklou formou.  
 
Přechodná úprava provozu je povolena v termínu pro provádění otevřeného výkopu ve vozovce, 
max. v době 05.10.2020 – 30.12.2020. 
 
Přechodná úprava provozu je navržena z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu v rámci postupu prací realizace 1. etapy stavby „I/68 Třanovice – Nebory“ v rozsahu dle 
přílohy. Navržené přechodné dopravní značení doplňuje stanovení přechodné úpravy provozu č. j. 
MMT/21882/2020/Do/Ba ze dne 15.04.2020, v grafickém návrhu vyznačeno zelenou barvou. 
 
Vlastníkem silnice č. III/4763 je Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, majetkovým správcem silnice je Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 
738 33 Frýdek-Místek, IČO 00095711. Majetkový správce silnice vydal pro stavební práce 
a související zvláštní užívání silničního pozemku smlouvu čj. FM/81/a/2020/Pe ze dne 21.09.2020. 
Obec, na jejímž zastavěném území má být dopravní omezení povoleno, a vlastníkem stavbou 
dotčené autobusové zastávky Střítež, transformátor je obec Střítež. Stanovisko obce Střítež bylo 
správnímu orgánu doloženo dne 16.09.2020. 
 
Policie ČR, se jako dotčený orgán v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu 
k návrhu přechodné úpravy vyjádřila ve stanovisku č. j. KRPT-194931-3/ČJ-2020-070208 ze dne 
24.09.2020. 
Zodpovědnou osobou za přechodnou úpravu provozu byl stanoven Ing. Antonín Musil, tel. č. 
725 914 164. Zodpovědnou osobou za stavbu je Ing. Pavel Fischer, EUROVIA CS a.s., tel. č. 
602 738 032. 
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Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR jako 
opatření obecné povahy postupem podle § 171 správního řádu.  
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán 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 § 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 § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 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 Magistrátu města Třince, vč. způsobu umožňující dálkový přístup – www.trinecko.cz, 
a současně na úřední desce Obecního úřadu Střítež, vč. způsobu umožňující dálkový přístup 
www.stritez.eu. 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lada Bartošová v. r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha 
Situace dopravního značení (1 x A3) 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje, a současně na úřední desce obecního úřadu obce, jehož se má opatření týkat, vč. 
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu patnácti dnů.  
 
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
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. Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
2. Obecní úřad Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína 

 
 

Rozdělovník 
I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci) 

1. ZLINMARK DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno, IDS 77n6yj5 
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, 

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IDS jytk8nr 
3. Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IDS zkqb4rp 

 

http://www.trinecko.cz/
http://www.stritez.eu/
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II. Dotčený orgán státní správy 
1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-

Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v 
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 

2771/117, 702 00 Ostrava, IDS 8x6bxsd 
 
III. Na vědomí 

1. ČSAD Havířov a.s., Těšínská 911, 739 34 Šenov, IDS yw2dmke 
2. Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IDS 

24tgfvk 
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