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Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) 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 věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona 
o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti obce 
Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, IČ 70305587 (dále jen žadatel) a po projednání předloženého návrhu 
místní úpravy provozu s příslušnou policií v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, v návaznosti na 
§ 77 odst. 5 téhož zákona 

vydává toto opatření obecné povahy 

a dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 

stanoví místní úpravu provozu na silnici č. I/68 v obci Ropice. 

 
Předmětem stanovení je přemístění stávajícího svislého dopravního značení IZ 4a „Obec“ a IZ 4b „Konec obce“ 
na silnici I/68 v západní části obce Ropice, lokalitě Za lesem včetně vyvolané úpravy stávajícího dopravního 
značení v celém zastavěném úseku lokality Za lesem, zejména přeznačení křižovatek s místními komunikacemi 
a označení přecházení pěších – vše dle přílohy dopravního značení. 
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Pro umístění dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky: 

1. dopravní značení bude provedeno dle přílohy dopravního značení, 
2. umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

podmínkami pro umísťování dopravního značení, 
3. budou dodrženy podmínky majetkového správce silnice I/68 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy 

Ostrava, uvedené ve stanovisku ze dne 9. 1. 2019, čj.  54200/S58/19/MK, Sp.Zn. FM 20/18 – I/68, 
4. typ a způsob uchycení dopravního značení bude proveden v souladu s normou ČSN 736101 – 

Projektování silnic a dálnic, aktualizované vydání a  normou ČSN EN 12899-1,2, 
5. stanovenou úpravu dopravního značení zajistí majetkový správce silnice I/68 Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, správa Ostrava v termínu do 31. 10. 2019. 

 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje má k dnešnímu dni všechny podklady pro vydání stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy. 

Odůvodnění 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti žadatele vydal dne 3. 1. 2019 návrh opatření obecné 
povahy formou veřejné vyhlášky. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti 
nebo zájmy mohly být přímo dotčeny tímto opatřením, uplatnit písemné připomínky. Dále mohli vlastníci 
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být 
opatřením přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke 
správnímu orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Ve stanovené lhůtě zdejší správní orgán 

neobdržel žádné připomínky, a proto vydal toto opatření. 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření 
obecné povahy dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. 
 
 
 
Ing. Patrik Janota 

referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 
odboru dopravy a chytrého regionu 

Příloha 

Situace dopravního značení 
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Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. 
 
Vyvěšeno dne: ……………                                                                        Sejmuto dne: …………… 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření: 
 
 
 
 

 
 
Rozdělovník 

1. Obec Ropice, IČ 70305587 – ID DS: q7hbih2 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz 
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Frýdek-Místek, DI Třinec – ID DS: n5hai7v 

 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

4. Obecní úřad Ropice – ID DS: q7hbih2 
 


		2019-03-06T11:19:29+0000
	Not specified




