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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 silničním provozu“), 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 
společnosti CSK-Invest, s.r.o., Olšová 1165, 739 61 Třinec, IČ 25396196, (dále jen 
„žadatel“), ze dne 19.06.2017, 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-137683-
2/ČJ-2017-070208 ze dne 21.06.2017,

vydává opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu
na místní komunikaci v obci Ropice,

umístěné na pozemku parc. č. 2786 v k. ú. Ropice, které bude označovat dopravní omezení
v lokalitě za základní a mateřskou školou, z důvodu realizace stavby „Parkovací plocha před 
MŠ a ZŠ“.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění realizace stavebních prací je 
navržena přechodná úprava provozu označující standartní pracovní místo podle schématu 
B/5.2 v úseku délky do 100 m, ve kterém bude zúžena vozovka z jedné strany na jeden 
jízdní pruh s volnou šíří min. 2,75 m s úpravou přednosti v jízdě značením č. P 7 „Přednost 
protijedoucích vozidel“ a č. P 8 „Přednost před protijedoucími vozidly“.
Pracovní úsek bude označen dopravním zařízením - směrovacími deskami č. Z 4a (první 
s výstražným světlem typu 1), z obou směrů jízdy budou řidiči upozorněni na probíhající 
práce na silnici dopravním značením č. A 15 „Práce na silnici“ a na nerovnosti z důvodu 
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frézování stávajícího povrchu vozovky dopravním značením č. A 7a „Nerovnost vozovky“.
V pracovním úseku bude stanoven zákaz předjíždění značením č. B 21a.

Pro stanovení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:

1. Termín přechodné úpravy provozu: 03.07.2017 – 22.08.2017

2. Za správnost umístění a údržbu dopravního značení je zodpovědný pan Roman Koziel, 
tel. č. 602 704 540.
Zodpovědná osoba je povinna zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního 
značení a zařízení tak, aby bylo po celou dobu dopravního omezení řádně osazeno.

3. Umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle schválené 
přiložené dokumentace č. j. MěÚT/29868/2017/Do/Ba.
Přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou 
pro zajištění prací spojených s výstavbou parkovací plochy vč. odvodnění a opravy 
povrchu vozovky místní komunikace v rámci stavby „Parkovací plocha před MŠ a ZŠ“.
Po ukončení prací bude dotčená místní komunikace uvedena do původního stavu, 
přechodné dopravní značení bude neprodleně odstraněno a provoz na komunikaci znovu 
obnoven.

4. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a svými rozměry, 
barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, platným 
normám (ČSN EN 12899-1) a dále technickým podmínkám Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, platného znění. Dopravní značky 
budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních značek (patka, 
sloupek, značka, uchycení) musí byt schváleného typu. 

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

6. 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.

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

Odůvodnění

Správnímu orgánu byl dne 19.06.2017 doručen návrh žadatele, který pro obec Ropice, 
Ropice 110, 739 56 Ropice, IČ 70305587, zajišťuje realizaci stavby „Parkovací plocha před 
MŠ a ZŠ“.
Žádost se týká povolení k umístění přechodného dopravního značení a zařízení, kterým 
bude upozorněno na probíhající stavební práce částečně ve vozovce (výstavba parkovací 
plochy vč. odvodnění a oprava povrchu vozovky).

Provoz bude na místní komunikaci umístěné na pozemku parc. č. 2786 v k. ú. Ropice, 
v lokalitě za základní a mateřskou školou veden podél směrovacími deskami č. Z 4a 
označeného pracovního úseku délky do 100 m, přičemž zůstane volný jízdní pruh šířky min. 
2,75 m. Před pracovním úsekem budou řidiči v obou směrech jízdy upozorněni výstražným 
značením č. A 15 na probíhající práce na silnici a značením č. A 7a na nerovnosti vozovky 
způsobené frézováním stávajícího povrchu. V obou směrech jízdy bude také stanoven zákaz 
předjíždění značením č. B 21a. V zúženém úseku bude řidičům upravena přednost v jízdě 
značením č. P 7 a č. P 8.
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K míjení protijedoucích vozidel jsou určené zpevněné plochy v místech výstavby. Vzdálenost 
mezi nejdelším úsekem je 105,28 m. Veškeré úseky jsou na dohlednou vzdálenost a tím je 
zajištěn obousměrný provoz na komunikaci. Před mateřskou školou je parkoviště určené 
k parkování zaměstnanců školy a dočasnému parkování doprovodu dětí do mateřské školy. 
Současně lze tuto plochu využít pro míjení vozidel. Stávající zpevněná plocha před základní 
školou je určena pro míjení vozidel. Po dobu výstavby není předpokládán provoz školy. 
Mateřská škola bude o prázdninách v provozu do 14.07.2017, přičemž stavební práce 
neovlivní parkování rodičů při návozu dětí do školky.

Dopravní omezení je povoleno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu s ohledem 
na nutnou realizaci stavby parkovací plochy připojené k předmětné místní komunikaci.
Dopravní omezení se nedotkne pěšího provozu. Chodci budou užívat vozovku mimo 
vymezený pracovní úsek.

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 ve stanovisku č. j. KRPT-137683-2/ČJ-2017-070208 ze 
dne 21.06.2017.

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.

Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným 
orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ust. § 171 správního 
řádu. 
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 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 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 a Obecního úřadu Ropice, vč. způsobu umožňující 
dálkový přístup – www.trinecko.cz, www.ropice.cz.

„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
referentka odboru 

Příloha
Situace dopravního značení (2 x A4)

http://www.trinecko.cz/
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který 
písemnost doručuje a úřední desce obecního úřadu obce, jehož se má opatření týkat, 
a to vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu patnácti dnů. 

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 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. Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice

Obdrží
3. CSK-Invest, s.r.o., Olšová 1165, 739 61 Třinec, IDDS: s94wymc
4. Obec Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice, IDDS: q7hbih2

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

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