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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 EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, adresa pro 
doručení: Odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 
Ostrava – Kunčičky, IČ 45274924, (dále jen „žadatel“), ze dne 24.04.2018, 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 stanovisko ze dne 30.05.2018, č. j. KRPT- 105426-2/ČJ-2018-070208,

vydává opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

pro označení dopravního omezení – uzavírky silničního provozu v jednom jízdním pruhu 
na krajské silnici č. II/468 v k. ú. Konská a Třinec, kdy bude provoz řízen kyvadlově
přechodným světelným signalizačním zařízením, z důvodu realizace dalších etap stavby 
„Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“, v tomto 
rozsahu:

 III. úsek: v km 4,350 – 5,000 silničního staničení (úsek délky celkem 650 m): 
tj. od konce zárubní zdi č. 3 (naproti parkovišti u nádražní brány TŽ) po objekt 
recyklace šrotu (čp. 512). 
Část úseku se nachází mimo obec Třinec.

Termín přechodné úpravy provozu: 04.06.2018 – 08.07.2018. 
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(3 dny rezerva, předpoklad, že se práce ukončí 04.07.2018, kdy budou zahájeny práce 
v okružní křižovatce silnice č. II/468 a II/476 – u „myší díry“)

Přechodná úprava provozu bude označovat pracovní místo, kdy je nutno uzavřít provoz 
v jednom jízdním pruhu, nejdříve směr jízdy do obce Třinec (předpoklad do 18.06.2018), 
následně od 19.06.2018 směr jízdy do obce Český Těšín.
Objízdná trasa není nařízena, provoz bude v pracovním úseku sveden do volného jízdního 
pruhu a řízen kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením.

Autobusová zastávka „Třinec, Konská, výklopník“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) 
nebude obsluhována.

Výjezdy z přilehlých provozoven a místní komunikace z lokality Borek (komunikace 
naproti parkoviště u nádražní brány) budou uzavřeny. 
Vjezd do lokality Borek bude ve směru jízdy z Českého Těšína vyznačen pomocí 
přechodného dopravního značení č. IS 11c přes místní komunikaci směr Kojkovice (naproti 
hlavního nádraží). Ve směru jízdy od Třince budou řidiči na uzavření místní komunikace 
směr Borek komunikace naproti parkoviště u nádražní brány) upozorněni pomocí 
přechodného dopravního značení č. IS 11a s doplněním šipky označující směr objížďky č. IS 
11c směr Kojkovice (naproti hlavního nádraží).
Připojení na úsek vozovky se světelným signalizačním zařízením (parkoviště u nádražní 
brány Třineckých železáren) bude mj. označen příkazovou značkou č. C 14a s textem 
„Řidiči zařaďte se do proudu vozidel“

 I. úsek: v km 5,960 – 6,610 silničního staničení (úsek délky celkem 650 m),
tj. od autobusové zastávky „Třinec, Konská, žel.st.“ po konec obce Třinec, část 
Konská (připojení místní komunikace k zástavbě rodinných domů čp. 2 – 12). 
Úsek se nachází v obci Třinec, městská část Konská.

Termín přechodné úpravy provozu: 09.07.2018 – 12.08.2018

Přechodná úprava provozu bude označovat pracovní místo, kdy je nutno uzavřít provoz 
v jednom jízdním pruhu, nejdříve směr jízdy do obce Český Těšín (předpoklad do 
23.07.2018), následně od 24.07.2018 směr jízdy do obce Třinec.
Objízdná trasa je nařízena po silici č. II/468 a II/476 na území obce Třinec, dále po silnici 
pro motorová vozidla č. I/11 v k. ú. Oldřichovice u Třince a Nebory a silnici č. I/11 v k. ú. 
Oldřichovice u Třince, Nebory a Ropice (přes obec Ropice) a silnici č. I/68 v k. ú. Nebory.

Fáze I = uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy do Českého Těšína a Průmyslové zóny Baliny, 
Třinecké železárny: 

- Autobusová zastávka „Třinec, Konská, žel.st.“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s., 
ČSAD Havířov, ČSAD Vsetín) bude obsluhována s tím, že dojde k jejímu přemístění
mimo uzavřený úsek.

- Mimoúrovňové připojení v Konské – rampa směr Průmyslová zóna Baliny 
a Třinecké železárny bude uzavřena, současně bude uzavřen výjezd z Průmyslové 
zóny Baliny a Třineckých železáren pro vozidla, která budou chtít vjíždět na 
uzavřenou rampu ve směru Český Těšín.

- Pro vozidla jedoucí směr Průmyslová zóna Baliny a Třinecké železárny bude 
vyznačena objízdná trasa následovně:
po silnici č. II/468 ve směru jízdy do Třince, přes okružní křižovatku (silnice č. II/468 a 
II/476) u „myší díry“, dále po silnici č. II/476 (po ulici Frýdecká) až po okružní 
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křižovatku (silnice č. II/476 a I/11) u ČS SHELL, dále po přivaděči k silnici pro 
motorová vozidla č. I/11, s pokračováním po silnici pro motorová vozidla č. I/11 až po 
výjezd na silnici č. I/68 v městské části Nebory, dále po silnici č. I/68 až po připojení 
se silnicí č. I/11 (pod Neborovským kopcem), s pokračováním po silnici č. I/11 ve 
směru jízdy do obce Ropice a Český Těšín, až po mimoúrovňové křížení v Ropici -
Český Těšín a zpět na silnici č. II/468 v k. ú. Český Těšín a Konská.

- Vjezd do lokality Konská, k zástavbě rodinných domů čp. 2 – 12, a další vjezd 
k rodinnému domu čp. 16, bude uzavřen. Řidičům bude vyznačena objízdná trasa 
pomocí přechodného dopravního značení č. IS 11c přes místní komunikaci 
u rodinného domu čp. 31 a dále kolem haly společnosti UNIVOX (směr Osůvky).

Fáze II = uzavřen jízdní pruh ve směru jízdy do Třince a Průmyslové zóny Baliny, Třinecké 
železárny.

- Autobusová zastávka „Třinec, Konská, žel.st.“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s., 
ČSAD Havířov, ČSAD Vsetín) bude obsluhována s tím, že dojde k jejímu přemístění
v obou směrech jízdy mimo uzavřený úsek, tj. na polovinu zpevněné plochy 
u železniční stanice.

- Mimoúrovňové připojení v Konské – rampa směr Průmyslová zóna Baliny 
a Třinecké železárny bude uzavřena, současně bude uzavřen výjezd z Průmyslové 
zóny Baliny a Třineckých železáren pro vozidla, která budou chtít vjíždět na 
uzavřenou rampu ve směru Třinec.

- Pro vozidla jedoucí směr Průmyslová zóna Baliny a Třinecké železárny bude 
vyznačena objízdná trasa opačně následovně:

- po silnici č. II/468 v k. ú. Konská a Český Těšín až po mimoúrovňové křížení v Ropici 
- Český Těšín, s pokračováním po silnici č. I/11 ve směru jízdy do obce Ropice až po 
připojení se silnicí č. I/68 (pod Neborovským kopcem), dále po silnici č. I/68 až po 
připojení silnice pro motorová vozidla č. I/11, s pokračováním po silnici pro motorová 
vozidla č. I/11 až po exit Třinec v městské části Oldřichovice, s pokračováním po 
přivaděči až k okružní křižovatce (silnice č. II/476 a I/11) u ČS SHELL, dále po silnici 
č. II/476 (po ulici Frýdecká) až po okružní křižovatku (silnice č. II/468 a II/476) u „myší 
díry“ a zpět na silnici č. II/468 v k. ú. Třinec a Konská ve směru jízdy do Český Těšín.

- Vjezd k provozovnám v městské části Konská bude uzavřen. Vjezd bude uzavřen 
rovněž pro všechna vozidla, mimo BUS, na polovinu zpevněné plochy u železniční 
stanice Třinec, Konská. Na zpevněné ploše bude vymezena plocha směrovacími 
deskami tak, aby bylo umožněno otáčení autobusů. Do prostoru zpevněné plochy 
bude přemístěna autobusová zastávka „Třinec, Konská, žel.st.“.

Přechodná úprava provozu označující uzavírku v jednom jízdním pruhu na krajské silnici
č. II/468 v k. ú. Konská a Třinec je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti silničního 
provozu a zajištění pokračování realizace opravy povrchu vozovky ve vymezeném 
III. a I. úseku stavby, za splnění těchto podmínek:

1. Ve shora uvedeném termínu a na výše uvedené silnici č. II/468 bude umístěno 
přechodné dopravní značení a zařízení označující dopravní omezení v rámci stavby 
„Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. zárubních zdí“ podle 
schválené přiložené dokumentace č. j. MěÚT/28528/2018/Do/Wr.

2. Zodpovědná osoba za stavbu a realizaci přechodné úpravy provozu:
Ing. Tomáš Neckař, tel. č. 724 775 710.
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.
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3. Náběhy ze stavby na silnici budou provedeny plynule tak, aby byl zajištěn bezpečný 
nájezd. Na silnici a k přilehlým nemovitostem – na pozemních komunikacích bude 
umístěno svislé dopravní značení č. A 7a „Nerovnost vozovky“.

4. Za pracovním úsekem bude umístěno svislé dopravní značení č. B 26 „Konec všech 
zákazů“.

5. 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).

6. Dopravní značení č. A 15 „Práce na silnici“ bude doplněno o výstražné světlo typu 1, 
příp. osazeno na retroreflexním fluorescenčním žlutozeleném podkladu.

7. Žadatel zajistí včasnou informovanost občanů a provozoven přímo dotčených 
dopravním omezením dle místních zvyklostí.

8. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd vozidlům stavby a IZS.
9. Pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo 

k ohrožení účastníků silničního provozu.
10. Dopravní značení a zařízení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou pro 

zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací, které souvisí 
s opravou vozovky.
Po ukončení prací bude přechodná úprava provozu označující uzavírku neprodleně 
odstraněna a provoz na dotčených úsecích silnice znovu obnoven.

11. 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. 

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

13. 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. 

14. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, 
případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy
(povolení o omezení obecného užívání uzavírkou podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydané příslušným 
silničním správním úřadem a jeho platnost je vázána na pravomocné toto povolení).

Odůvodnění

Správnímu orgánu byl dne 24.04.2018 doručen návrh žadatele, který se týká umístění 
přechodného dopravního značení a zařízení, které bude označovat uzavírku silničního 
provozu v jednom jízdním pruhu na silnici č. II/468, konkrétně ve III. a I. pracovním úseku.
Dopravní omezení souvisí s opravou povrchu vozovky silnice č. II/468 v k. ú. Konská 
a Třinec v rámci stavby „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11 vč. 
zárubních zdí“. Realizována bude oprava povrchu vozovky silnice č. II/468, v I. a III. úseku 
se konkrétně jedná o frézování živičného povrchu, recyklaci za studena na místě, pokládku 
živice. 
Bezpečnost provozu na silnici zajištěna přechodnou úpravou označující mj. také uzavírku 
jednoho jízdního pruhu s provozem kyvadlově pomocí přechodného signalizačního zařízení 
ve III. úseku stavby a uzavírku v I. úseku s vyznačením objízdné trasy pro vozidla jedoucí do 
Průmyslové zóny Baliny a Třineckých železáren. 
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Investorem stavby a současně vlastník uzavírané silnice č. II/468 a silnice č. II/476, po které 
je částečně vedena objízdná trasa, je Moravskoslezský kraj, resp. majetkový správce krajské 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek.
Obec, na jejímž zastavěném území má být dopravní omezení povoleno a částečně vedena 
objízdná trasa, je město Třinec. Město Třinec je zároveň vlastníkem stavbou dotčené 
autobusové zastávky Třinec, Konská, výklopník a Třinec, Konská, žel.st.
Vlastníkem silnice č. I/11, I/68 a silnice pro motorová vozidla č. I/11, po kterých je navržena 
objízdná trasa, je Česká republika, majetkovým správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, IČ 65993390.
Silničním správním úřadem ve věci silnice č. I/11, I/68 a silnice pro motorová vozidla č. I/11 
je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.
Obcí, na jejímž území má být povolena objízdná trasa, je obec Ropice, Ropice 110, 739 56 
Ropice, IČ 70305587.

O stanovení přechodné úpravy provozu bylo požádáno z důvodu zajištění bezpečnosti 
a plynulosti silničního provozu a zajištění realizace stavebních prací souvisejících s opravou 
vozovky, kdy je nutno účastníky silničního provozu upozornit na dopravní omezení.
Policie ČR, jako dotčený orgán v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 
provozu, se k návrhu přechodné úpravy dodatečně vyjádřila ve stanovisku ze dne 
30.05.2018, č. j. KRPT-105426-2/ČJ-2018-070208.
K žádosti žadatele správní orgán svolal ústní jednání za účasti Policie ČR, dopravního 
úřadu, dopravce autobusové dopravy a účastníků řízení. Jednání proběhlo dne 25.03:2018. 
Z jednání byl pořízen protokol, který je součástí spisu.

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 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 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 a www.ropice.cz.

„otisk razítka“

Kateřina Wróblewska v. r. 
referentka odboru 
Příloha
Situace dopravního značení (6 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 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.

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. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 

658/77, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IDDS: bjpdzta
4. Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
5. Obec Ropice, Ropice 110, 739 56 Ropice, IDDS: q7hbih2
6. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-

Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IDDS: jytk8nr
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IDDS: zjq4rhz



MěÚT/28528/2018/Do/Wr

Strana 7 (celkem 7)

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 Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – dopravní 
úřad pro MHD

10. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 
2771/117, 702 00 Ostrava, IDDS: 8x6bxsd – dopravní úřad pro příměstskou dopravu

Na vědomí:
11. ČSAD Havířov a.s., Těšínská 911, 739 34 Šenov, IDDS: yw2dmke
12. ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, provozovna Jablunkov, Bukovecká 

613, 739 91 Jablunkov, IDDS: 62ucdux
13. ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, IDDS: pbbgvqx
14. Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

IDDS: 24tgfvk
15. Městská policie Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec
16. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-

Místek, E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek-Místek, IDDS: muamahn
17. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, 

Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek, IDDS: spdaive
18. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Třinec 739 61, IDDS: 

n3ek6pv
19. Nemocnice Podlesí a.s., Konská 453, 739 61 Třinec, IDDS: u8efc7g
20. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec, IDDS: mwpciav
21. Daechang Seat s.r.o., Konská 745, 739 61 Třinec, IDDS: kzbxr25
22. Dongwon CZ, Konská 745, 739 61 Třinec, IDDS: cxbzimf
23. VESUVIUS MORAVIA s.r.o., Konská 740, 739 61 Třinec, IDDS: bc9aayr
24. Ergon - sociální podnik, z.s., Vělopolská 243, Horní Žukov, 737 01 Český Těšín, 

IDDS: testfxe
25. B Z N, s.r.o., Konská 743, 739 61 Třinec, IDDS: h38zt8m
26. JAP INDUSTRIES s.r.o., č.p. 1260, 739 95 Bystřice, IDDS: x3xdhyj
27. KERN s.r.o., Konská 741, 739 61 Třinec, IDDS: 2pgfjyi
28. Jednotný systém dopravních informací
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