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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 COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška
215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, (dále jen „žadatel“), ze dne 03.10.2022, po
projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, jak dokládá
stanovisko č. j. KRPT-121932-2/ČJ-2022-070208 ze dne 26.05.2022, po vyjádření Správy silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 29.09.2022, postupem podle § 77 odst.
1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu,
vydává opatření obecné povahy
prodloužení platnosti
stanovení přechodné úpravy provozu č. j. MMT/34624/2022/Do/Ba ze dne 24.03.2022
na pozemních komunikacích v k. ú. Řeka,
označující pokračování dopravního omezení – označení pracovního místa v obci - zúžení vozovky
z jedné strany na krajské silnici č. III/4764 v jízdním pruhu ve směru jízdy od obce Smilovice,
pozemek parc. č. 1294/1 a 1193 v k. ú. Řeka, konkrétně ve 3. a 4. schématu stavby „Chodník
v obci Řeka – výstavba chodníku podél silnice č. III/4764“ – pod mateřskou školou (čp. 80),
u autobusové zastávky „Řeka,restaurace“ a u obecního úřadu (čp. 73), takto:
3. schéma:
označení zúžení vozovky na jeden jízdní pruh v obci:
 pracovní místo délky do 50 m bude postupně posouváno podle postupu prací,
 pracovní místo bude od silničního provozu odděleno dopravním zařízením – směrovacími
deskami č. Z 4a a označeno kombinací výstražného dopravního značení č. A 15 a č. A 6b,
 podél pracovního místa bude provoz veden po vozovce s volnou šířkou min. 2,75 m,
 oproti předloženému grafickému návrhu bude doplněno:
umístění dopravního značení č. B21a „Zákaz předjíždění“ (z obou dvou směrů jízdy).
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4. schéma:
označení zúžení vozovky na jeden jízdní pruh v obci:
 pracovní místo délky do 50 m bude postupně posouváno podle postupu prací,
 pracovní místo bude od silničního provozu odděleno dopravním zařízením – směrovacími
deskami č. Z 4a a označeno kombinací výstražného dopravního značení č. A 15 a č. A 6b,
 podél pracovního místa bude provoz veden po vozovce s volnou šířkou min. 2,75 m,
 oproti předloženému grafickému návrhu bude doplněno:
před pracovním úsekem umístěno dopravní značení č. B 21a „Zákaz předjíždění“ (z obou
dvou směrů jízdy),
za pracovním úsekem bude umístěno svislé dopravní značení č. B 21b „Konec zákazu
předjíždění“ (z obou dvou směrů jízdy), pokud platnost zákazu předjíždění nebude
ukončena křižovatkou.

Termín přechodné úpravy provozu:

04.10.2022 – 31.10.2022.

Přechodná úprava provozu je navržena z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu na silnici č. III/4764 při pokračování realizace stavby „Chodník v obci Řeka – výstavba
chodníku podél silnice č. III/4764“, konkrétně označení pracovního místa ve 3. a 4. schématu
omezení, za těchto podmínek:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle schválené
přiložené dokumentace č. j. MMT/60125/2022/Do/Ba s tím, že:
 svislé dopravní značení č. A 15 „Práce na silnici“ bude doplněno o výstražné světlo
typu 1 nebo bude umístěno na fluorescenčním žlutozeleném podkladu,
 v případě, že bude do pracovního úseku vyúsťovat pozemní komunikace, bude u této
pozemní komunikace umístěno svislé dopravní značení č. A 15.
Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu:
David Žebrák, tel. č. 702 072 146.
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.
Žadatel zajistí včasnou informovanost vlastníků nemovitostí přímo dotčených uzavírkou.
Pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení
účastníků silničního provozu (oplocení, zábrany).
Přechodná úprava provozu bude umístěna postupně, po úsecích, pouze na dobu nezbytně
nutnou pro zajištění realizace stavby chodníku. Po ukončení prací v daném úseku stavby bude
přechodná úprava provozu odstraněna a silniční provoz na silnici znovu obnoven.
Přechodná úprava provozu musí být provedena a umístěna v souladu se stávajícím
dopravním značením, v souladu se 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.
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude dočasně
zneplatněno.
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.
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8)
9)

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je správní orgán oprávněn
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního přestupku podle
zvláštního zákona.
Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy (podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Odůvodnění:
Správnímu orgánu byla doručena dne 03.10.2022 doručena žádost žadatele týkající se
prodloužení platnosti povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú.
Řeka, a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při pokračování realizace stavby
„Chodník v obci Řeka – výstavba chodníku podél silnice č. III/4764“, konkrétně pod mateřskou
školou čp. 88, u autobusové zastávky „Řeka,restaurace“ a u obecního úřadu čp. 73.
Pracovní místo bude na vozovce krajské silnice vyznačeno v pravém jízdním pruhu ve směru jízdy
od obce Smilovice jako zúžení vozovky na jeden jízdní pruh - pracovní místo délky do 50 m, které
bude postupně posouváno podle postupu prací. Pracovní místa budou od silničního provozu
oddělena dopravním zařízením – směrovacími deskami č. Z 4a a označena kombinací
výstražného dopravního značení č. A 15 a č. A 6b. Podél pracovního místa bude provoz veden po
vozovce s volnou šířkou vozovky min. 2,75 m.
Termín dopravního omezení: s plynulou návazností na původní stanovení
MMT/34624/2022/Do/Ba ze dne 24.03.2022, tedy od 04.10.2022 do max. 31.10.2022.

č.

j.

Zhotovitelem stavby je žadatel, zodpovědná osoba: David Žebrák, tel. č. 70 072 146.
Vlastníkem krajské silnice č. III/4764 je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČO 70890692, majetkovým správcem silnice je Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek–Místek,
IČO 00095711. Součástí žádosti žadatele bylo souhlasné vyjádření ze dne 29.09.2022.
Investorem stavby a vlastníkem přilehlých pozemních komunikací, které budou dotčeny stavbou jw
obec Řeka.
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-54254-2/ČJ-2022-070208 ze dne
11.03.2022. Jedná se o prodloužení platnosti termínu na nedokončeném úseku stavby chodníku,
konkrétně ve 3. a 4. úseku stavby, kdy pracovní místa budou označena shodně v rozsahu
odsouhlaseného stanoviska dotčeného orgánu.
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.
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Protože je ohroženo nebezpečí z prodlení, dopravní omezení musí plynule navazovat na stávající
přechodnou úpravu provozu platnou do 30.09.2022, v souladu s § 77 odst. 4 zákona o silničním
provozu a podle § 173 odst. 1 správního řádu, nabývá opatření obecné povahy účinnosti dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu Magistrátu města Třince, vč.
způsobu umožňující dálkový přístup – www.trinecko.cz, a současně na úřední desce Obecního
úřadu Řeka, vč. způsobu umožňující dálkový přístup –www.obecreka.cz.
„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
Situace dopravního značení (1 x A4)

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 dnem 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 Řeka, Řeka 73, 739 95 Smilovice

Rozdělovník
I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci)
1. COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IDS 4indfqd
2. Obec Řeka, Řeka 73, 739 55 Smilovice, IDDS: ggxaxtb
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IDS jytk8nr
II. Dotčený orgán státní správy
1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v
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