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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 nadace NADACE AGEL, se sídlem Na Pankráci 
1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 29283868, (dále jen „žadatel“), ze dne 01.04.2019, 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 č. j. KRPT-100538-3/ČJ-2019-070208 ze dne 
30.04.2019, po projednání s vlastníkem místních komunikací v k. ú. Konská, jak dokládá 
stanovisko statutárního města Třinec ze dne 23.04.2019, po ústním jednání ze dne 30.04.2019, 
 

vydává opatření obecné povahy 
 

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v k. ú. Konská a Nebory, obec Třinec, 

a pozemní komunikaci v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín, 
 
 
 

1. které bude označovat na místních komunikacích v k. ú. Konská: 
 

A: úplnou uzavírku silničního provozu v úseku celkové délky 2 000 m: 

 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 domu čp. 285, 

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

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

B: vedení objízdné trasy: 

 ze směru jízdy z Třince: 
po místní komunikaci č. 133b - ulice Míru, č. 131c, č. 135c – ulice Na Samotách, 
č. 134c – ulice Na Aleji, přes „Kanadský les“, vše v k. ú. Konská na silnici č. I/11J 
v k. ú. Nebory, 
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 ze směru jízdy Frýdek-Místek:  
po místní komunikaci č. 233c (na Neborovském kopci směr brána Třineckých 
železáren válcovna C) a č. 234c (směrem k nemocnici Podlesí), obě v k. ú. 
Nebory,  
 

2. které bude označovat zákaz zastavení na parkovišti Nová Tovární v obci Český Těšín 
přechodným dopravním značením č. B 28 „Zákaz zastavení“ doplněné o dodatkovou tabuli 
č. E 13 s textem „09.06.2019, 06:00 h – 18:00 h, MIMO BUS“, na kterém budou stát 
autobusy pořadatele akce se závodníky.  

 

 

Termín přechodné úpravy provozu:  09.06.2019 (neděle), od 10:45 h do 11:30 h.  
 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu bylo vydáno z důvodu zajištění bezpečnosti silničního 
provozu včetně účastníků běžeckého závodu „Těšínská osmička“, za splnění těchto podmínek:  

1. Účastníci závodu budou mimo uzavřené komunikace pokračovat jako účastníci silničního 
provozu. V souladu se zákonem o silničním provozu se účastníci závodu budou pohybovat 
v rámci tratě jako chodci a budou prokazatelně řádně poučeni o dodržování pravidel 
silničního provozu.  
Jedná se o místní komunikace:  
- k. ú. Konská, obec Třinec - místní komunikace označené v pasportu č. 232c, 233c, 
438c,  
- k. ú. Ropice, obec Ropice - místní komunikace označené v pasportu č. 13.2c, 13c, 
11c, 16d, 10c,  
- k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín - místní komunikace od hranice s obcí Ropice 
po ulici Třinecká a místní komunikaci v k. ú. Český Těšín na ulici Třinecká v úseku od 
odbočky ze silnice č. II/468 po most přes vodní tok Ropičanka v délce 500 m.  

2. Dopravní zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ bude doplněna o tři výstražná 
světla typu 1.  

3. Umístění přechodného dopravního značení a zařízení, kterým bude označena uzavírka 
a objízdná trasa a zákaz zastavení na parkovišti, bude provedeno podle přiložené 
dokumentace č. j. MMT/27353/2019/Do/Ba.  
Zodpovědná osoba za realizaci přechodné úpravy provozu: Martin Walach, Značení cest 
s.r.o., tel. 704 056 601.  
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. 
Zodpovědná osoba za akci: Veronika Dostálová, tel. 702 196 122.  

4. Na závodem dotčených pozemních komunikacích bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS 
– Integrovaného záchranného systému. 

5. Do uzavřeného úseku v k. ú. Konská bude umožněn vjezd pořadatelům akce, účastníkům 
běhu (závodníkům) a autobusové dopravě.  
Autobusová doprava na území města Třinec nebude dopravním omezením dotčena.  

6. V době dopravního omezení bude při organizaci dopravy nápomocna Městská policie 
Třinec v křižovatce ulice Hraniční a Míru, křižovatce ulice Hraniční a místní komunikace 
č. 228c (u domu čp. 285).  

7. Dopravní omezení na místní komunikaci v k. ú. Český Těšín na ulici Třinecká bude 
v souladu s § 79 zákona o silničním provozu zastavován Městskou policií Český Těšín.  

8. V prostoru točny pro autobusovou dopravu za nemocnicí Podlesí v obci Třinec nebude 
umožněno stání (parkování) vozidel.  

9. Trasa závodu bude personálně zajištěna realizačním týmem. Osoby organizačního týmu 
budou detailně poučeny, označeny oficiální kartou organizátora a vybaveny mobilním 
telefonem. Trať bude zabezpečena zdravotnickým personálem, který bude označen 



  MMT/27353/2019/Do/Ba 

Strana 3/5 

výstražnou vestou zdravotníka, vybaven materiálem první pomoci a mobilním telefonem 
pro případné přivolání zdravotnické záchranné služby.  

10. Pořadatel závodu zajistí v dostatečném předstihu informovanost nemovitostí v k. ú. 
Konská a Ropice dotčených trasou závodu. 

11. 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, 
přechodné dopravní značení a zařízení označující dopravní omezení neprodleně 
odstraněno a provoz na komunikacích znovu obnoven. 

12. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu se stávajícím dopravním značením, 
se zákonem o silničním provozu, 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. 
Místní úprava provozu, která bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude dočasně 
zneplatněna. 
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních 
značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí byt schváleného typu.  

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

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

15. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, 
případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy (podle 
zákona č. 13/19997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).  

 
 
 

Odůvodnění: 

Správnímu orgánu byl dne 01.04.2019 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 v k. ú. Český Těšín, obec Český Těšín. O stanovení 
přechodné úpravy provozu bylo požádáno z důvodu zajištění bezpečnosti při konání charitativního 
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 obci Český Těšín. 
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 09.06.2019.  
 
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 10:45 h do 11:30 h. 
Jedná se o místní komunikace dle pasportu komunikací statutárního města Třinec č. 237b - ulice 
Hraniční v úseku od parkoviště u nemocnice Podlesí po křižovatku u čp. 285, dále č. 228c v úseku 
od čp. 285 po čp. 269, a poslední úsek místní komunikace č. 231c v úseku od čp. 269 po 
křižovatku s místní komunikací č. 231c. Do uzavřeného úseku bude vjezd povolen pouze pro 
organizátory závodu, účastníky běhu (k umožnění parkování vozidel na parkovišti u nemocnice 
Podlesí), složkám IZS a autobusové dopravě. Parkování vozidel v točně autobusové zastávky za 
nemocnicí Podlesí nebude umožněno.  
Lokalita za uzavřeným úsekem bude přístupná po vyznačené objízdné trase. 
 
Autobusová doprava městské hromadné dopravy na území města Třinec nebude dopravním 
omezením dotčena.  
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V době trvání uzavírky bude při organizaci dopravy (zastavováním vozidel) nápomocna Městská 
policie Třinec v křižovatce ulice Hraniční a Míru, dále v křižovatce ulice Hraniční a místní 
komunikace č. 228c (u domu čp. 285).  
Účastníci běhu budou z koncového místa běhu (z parku Adama Sikory, Český Těšín) přepravováni 
dvěma autobusy zpět do startovacího místa (nemocnice Podlesí, Třinec). Tato soukromá 
autobusová přeprava je zajištěna dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. na náklady žadatele. Tyto 
autobusy budou odstaveny na točně na ulici Nová Tovární v obci Český Těšín. Ve stanovených 
intervalech budou přijíždět z točny na autobusovou zastávku na ulici Nová Tovární (vzdálená cca 
200 metrů od bočního vstupu do parku Adama Sikory).  
Účastníci závodu budou mimo uzavřené úseky místních komunikací pokračovat jako účastníci 
silničního provozu, tzn., že se budou pohybovat v rámci tratě jako chodci a budou řádně 
a prokazatelně poučeni o dodržování pravidel silničního provozu, blíže specifikováno v řízení 
silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání místní komunikace.  
Na místní komunikaci na ulici Třinecká v obci Český Těšín bude při organizaci akce a zastavování 
vozidel nápomocna Městská policie Český Těšín. 
Pořadatel závodu zajistí v dostatečném předstihu informovanost nemovitostí dotčených trasou 
závodu (omezení např. ve vjezdech k domům).  
K dopravnímu omezení se vyjádřili vlastníci dotčených místních komunikací (protokol z jednání ze 
dne 30.04.2019, město Třinec ve stanovisku ze dne 23.04.2019, město Český Těšín ve vyjádření 
ze dne 25.04.2019 a majetkový správce silnice č. I/11 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa 
Ostrava, ze dne 25.04.2019), dopravní úřady a dopravci autobusové dopravy v řízení silničního 
správního úřadu o povolení zvláštního užívání a omezení uzavírkou a objízdnou trasou.  
V souladu s § 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-100538-3/ČJ-2019-070208 ze dne 30.04.2019.  
 
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán a pověřený na základě 
vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru živnostenského a dopravy, ze dne 25.04.2019, podle 
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, předkládá podle § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu a v souladu s § 173 správního řádu opatření obecné povahy. 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.  
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na 
úřední desce Magistrátu města Třince a Městského úřadu Český Těšín, vč. způsobu umožňující 
dálkový přístup – www.trinecko.cz a www.tesin.cz. 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
Ing. Lada Bartošová v. r. 
oprávněná úřední osoba 
Příloha 
Situace dopravního značení (2 x A4) 

http://www.tesin.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. 
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. Městský úřad Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IDS dicbu92  

 
 
Rozdělovník  
I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci)  

1. NADACE AGEL, Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha – Nusle 
2. Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
3. Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IDS dicbu92 

 
II. Dotčený orgán státní správy  

1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek- 
Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v  

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

 
III. Na vědomí  

1. Městská policie Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec 
2. Městská policie Český Těšín, Tovární 27, 737 01 Český Těšín 

 


