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VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 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 provozu na pozemních 
komunikacích“), jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 171 a následující části 
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“), na základě návrhu nadace NADACE AGEL, se sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 
140 00 Praha 4, IČ 29283868, (dále jen „žadatel“), ze dne 25.05.2017, po projednání 
s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 
Třinec, jak dokládá vyjádření č. j. KRPT- 122975-2/ČJ-2017-070208 ze dne 05.06.2017, po 
projednání s vlastníkem místní komunikace v k. ú. Konská – městem Třinec  ze dne 
05.06.2017, a v k ú. Český Těšín – městem Český Těšín ze dne 02.06.2017,

vydává opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

na místních komunikacích v k. ú. Konská a k. ú. Český Těšín

které bude označovat na místní komunikaci v k. ú. Konská, obec Třinec:
1. úplnou uzavírku silničního provozu:

 č. 237b (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č.  1910/2, 1934, 1927, 
ulice Hraniční v úseku od parkoviště u nemocnice Podlesí po křižovatku u čp. 
285,

  č. 228c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 1927/7, 1930/1 v úseku 
od čp. 285 po čp. 269b,

 č. 231c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 1974/2 v úseku od čp. 
269 po křižovatku s místní komunikaci č. 231c,

v délce celkem 2 000 m,
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2. vedení objízdné trasy:
 ze směru jízdy z Třince: po místní komunikaci č. 133b - ulice Míru, č. 131c, č. 135c

- Na Samotách, č. 134c - Na Aleji, přes „Kanadský les“, vše v k. ú. Konská na 
silnici č. I/11 v k. ú. Nebory,

 ze směru jízdy Frýdek-Místek: po místní komunikaci č. 233c (na Neborovském 
kopci směr brána Třineckých železáren válcovna C) a 234c (směrem 
k nemocnici Podlesí), obě v k. ú. Nebory,

v termínu: 11.06.2017 (neděle), od 10:00 h do 11:30 h,

které bude označovat na místní komunikaci v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín:
3. úplnou uzavírku silničního provozu:

na ulici Třinecké v úseku od odbočky ze silnice č. II/468 po most přes vodní tok 
Ropičanka (směr Český Těšín přes Tovární),
v délce 500 m, 

4. vedení objízdné trasy:
po krajské silnici č. II/468 ulici Jablunkovská v k. ú. Český Těšín,

v termínu: 11.06.2017 (neděle), od 11:00 h do 13:00 h,

a to z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně účastníků běžeckého závodu 
„Těšínská osmička“, za splnění těchto podmínek:

1) Ve shora uvedeném termínu a na výše uvedených pozemních komunikacích bude 
umístěno přechodné dopravní značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ vč. 
dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel pořadatele akce Těšínská 
osmička“ a dopravní zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“.

2) Umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle schválené 
přiložené dokumentace č. j. MěÚT/25106/2017/Do/Ba.
Zodpovědná osoba za akci: Viktorie Sládková, tel. č. 727 983 304.
Zodpovědná osoba za realizaci přechodné úpravy provozu: Martin Walach, tel. č. 
704 056 601.

3) Do uzavřeného úseku v k. ú. Konská bude umožněn vjezd pořadatelům akce a 
účastníkům běhu a autobusové dopravě. Autobusová doprava na území města Třinec 
nebude dopravním omezením dotčena (linka 866704, dopravce ARRIVA MORAVA a.s.).
V době dopravního omezení bude při organizaci dopravy nápomocna Městská policie 
Třinec – křižovatka ulice Hraniční a Míru, křižovatka ulice Hraniční a místní komunikace 
č. 228c (u čp. 285). 

4) Dopravní omezení na místní komunikaci v k. ú. Český Těšín na ulici Třinecké se 
dotkne, vedení autobusové dopravy linky 871734 (dopravce ČSAD Havířov). Spoj 203 
(odjezd ze zastávky Český Těšín, aut.st. ve 12:10 h) bude odkloněn na ulici 
Jablunkovskou (přes Svibici) a zastávky Český Těšín žel.st., Český Těšín, Tovární u 
trati, Český Těšín, Nová Tovární Walmark, Český Těšín, u žel.přejezdu, Český Těšín, 
Baliny) nebudou obsluhovány. Spoj pojede přes ulici Jablunkovskou a budou 
obsluhovány zastávky Český Těšín, Jablunkovská Zámeček, Český Těšín, Svibice, 
samoobsluha, Český Těšín, Svibice, rozc. Další spoje pojedou beze změn po své trase.

5) Do uzavřených úseků v  k. ú. Konská a k. ú. Český Těšín bude umožněn vjezd vozidel 
IZS.

6) Přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou 
pro zajištění pořádání závodu. Po proběhnutí posledního účastníka závodu, max. však 
po ukončení závodu, budou dotčené pozemní komunikace uvedeny do původního stavu, 
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přechodné dopravní značení a zařízení neprodleně odstraněno a provoz na 
komunikacích znovu obnoven.

7) Dopravní značení a zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích a 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. 

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

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

10) Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně 
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Správnímu orgánu byl dne 25.05.2017 doručen návrh žadatele ve věci umístění 
přechodného dopravního značení a zařízení, kterým bude označeno dopravní omezení na 
místních komunikacích v k. ú. Konská, obec Třinec a k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín.
O stanovení přechodné úpravy provozu bylo požádáno z důvodu zajištění bezpečnosti při 
konání běžeckého závodu „Těšínská osmička“. Start závodu bude z parkoviště pro 
zaměstnance u Nemocnice Podlesí, a. s. v obci Třinec a cíl bude v parku Adama Sikory 
v Českém Těšíně. Délka tratě je cca 8,6 km. Závod se poběží po místních komunikacích 
v k. ú. Konská, obec Třinec, k. ú. Ropice a k. ú. Český Těšín.
Závod proběhne v neděli dne 11.06.2017.

Omezení obecného užívání místních komunikací úplnou uzavírkou bude probíhat na 
místních komunikacích v obci Třinec, k. ú. Konská v úseku délky 2 000 m, v době od 10:00 h 
do 11:30 h. Jedná se o místní komunikace dle pasportu komunikací č. 237b - ulice Hraniční 
v úseku od parkoviště u nemocnice Podlesí po křižovatku u čp. 285, č. 228c v úseku od čp. 
285 po čp. 269, č. 231c v úseku od čp. 269 po křižovatku s místní komunikaci č. 231c. 
Do uzavřeného úseku bude vjezd povolen pouze pro organizátory závodu, účastníky běhu 
(k umožnění parkování vozidel na parkovišti u nemocnice), složkám IZS a autobusové 
dopravě. 
Autobusová doprava městské hromadné dopravy na území města Třinec nebude dopravním 
omezením dotčena (linka 866704, dopravce ARRIVA MORAVA a.s., spoj 15 s odjezdem ze 
zastávky Podlesí, nemocnice, v 10:51 h směr Třinec, autobusové stanoviště).
V době trvání uzavírky bude při organizaci dopravy nápomocna Městská policie Třinec 
v křižovatce ulice Hraniční a Míru, křižovatce ulice Hraniční a místní komunikace č. 228c 
(u čp. 285).
Omezení obecného užívání místních komunikací úplnou uzavírkou bude probíhat na 
místních komunikacích v k. ú. Český Těšín na ulici Třinecké, v úseku od odbočky ze silnice 
č. II/468 po most přes vodní tok Ropičanka, v délce 500 m, v době od 11:00 h do 13:00 h. 
Městská policie Český Těšín bude v uzavřeném úseku zajišťovat dohled.
Autobusová doprava příměstské autobusové dopravy (linka 871734, dopravce ČSAD 
Havířov, spoj 203 s odjezdem ze zastávky Český Těšín, aut.st. ve 12:10 h směr Třinec) bude 
odkloněna po ulici Jablunkovské. Autobusové zastávky v uzavřeném úseku (po dobu 
uzavírky) nebudou obsluhovány, jako náhradní budou obsluhovány zastávky Český Těšín, 
Jablunkovská Zámeček, Český Těšín, Svibice, samoobsluha, Český Těšín, Svibice, rozc.
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Mimo uzavřené úseky se budou závodníci, v souladu se zákonem o silničním provozu,
pohybovat jako chodci a budou řádně poučení o dodržování pravidel silničního provozu. 
Akce bude po celou dobu zajišťována řádně označenou a poučenou pořadatelskou službou, 
zejména v nebezpečných úsecích, křižovatkách, významných vjezdech, napojeních, na 
přechodech pro chodce apod. Pořadatel je povinen akci zajistit tak, aby nedocházelo 
k ohrožení účastníků provozu na pozemních komunikacích.  Vlastníci nemovitostí přímo 
dotčených dopravním omezením budou v dostatečném předstihu informováni obvyklou 
formou o rozsahu a délce omezení.

K dopravnímu omezení se vyjádřili vlastníci dotčených místních komunikací (protokol 
z jednání ze dne 25.05.2017, město Třinec ve stanovisku ze dne 05.06.2017, obec Ropice a 
město Český Těšín ve vyjádření ze dne 02.06.2017), dopravní úřady a dopravci autobusové 
dopravy.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu přechodného 
dopravního značení a zařízení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu 
vyjádřil dotčený orgán Policie ČR dne vyjádření č. j. KRPT-122975-2/ČJ-2017-070208 ze 
dne 05.06.2017.

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle ust. § 77 odst. 1 
písm. c) zákona o silničním provozu, předkládá podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu a v souladu s ust. § 173 správního řádu opatření obecné povahy. 

Poučení

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, správní úřad podle ust. § 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 ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 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 Městského úřadu Třinec, vč. způsobu umožňující dálkový přístup –
www.trinecko.cz a dále na úředních deskách obecních úřadů obcí, kterých se opatření týká.

„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová, v.r.
referentka odboru 

Příloha
Situace dopravního značení (8 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. 

http://www.trinecko.cz/
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky.

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

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky
1. Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Městský úřad Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
3. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice

Obdrží
4. NADACE AGEL, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha - Nusle
5. Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
6. Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IDDS: dicbu92
7. Obec Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice, IDDS: q7hbih2

Dotčený orgán státní správy
8. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor 

Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDDS: 
n5hai7v

9. Městský úřad Český Těšín, Odbor živnostenský a dopravy, oddělení dopravy, Pod 
Zvonek 875/26, 737 01 Český Těšín

10. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice



MěÚT/25106/2017/Do/Ba

Strana 6 (celkem 5)

11. Dopravní úřad pro městskou hromadnou dopravu – Městský úřad Třinec, odbor 
dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

12. Dopravní úřad pro příměstskou dopravu - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 
odbor dopravy, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd

Na vědomí
13. Městská policie Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec
14. Městská policie Český Těšín, Tovární 27, 737 01 Český Těšín
15. ČSAD Havířov a.s., Těšínská 911, 739 34 Šenov, IDDS: yw2dmke
16. ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, IDDS: pbbgvqx
17. Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IDDS: 24tgfvk
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