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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 společnosti Strojírny a stavby Třinec, a. s., 
Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 47674539, (dále jen „žadatel“), ze dne 
20.05.2020, po projednání s majetkovým správcem silnice č. I/11 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
správa Ostrava, jak dokládá vyjádření ze dne 28.05.2020 doručené dne 02.06.2020, 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-98912-2/ČJ-2020-070208 ze dne 25.05.2020, postupem podle § 77 
odst. 5 zákona o silničním provozu, 

 
 

vydává opatření obecné povahy 
 

stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v obci Ropice, 

 
 
 
označující dopravní omezení: 

 uzavírku silničního provozu na místní komunikaci „zámecké“ vedené od podjezdu po 
železniční tratí v centru obce po železniční přejezd u zastávky Ropice zálesí, pozemek 
parc. č. 2046/7, 2703 v k. ú. Ropice, 

 vedení objízdné trasy po pozemních komunikacích na území obce Ropice,  
postupně ve 3 etapách takto: 
 
I. etapa: 

 uzavírka místní komunikace od železničního podjezdu po konec parkoviště u kostela, úsek 
délky cca 200 m,  

 objízdná trasa po sil. I/11 a pozemní komunikace (k dalšímu žel. přejezdu a dál podél tratě), 
termín:    08.06.2020 – 10.06.2020, 
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II. etapa: 

 uzavírka místní komunikace od parkoviště u kostela po křížení ke golfu, úsek délky cca 
360 m,  

 objízdná trasa po sil. I/11 a pozemní komunikace (k dalšímu žel. přejezdu a dál podél tratě), 
termín:    11.06.2020 – 12.06.2020, 
 
 
III. etapa: 

 uzavírka místní komunikace vedené podél tratě od křížení ke golfu po železniční přejezd 
u zastávky Ropice zálesí, úsek délky cca 1.500 m,  

 objízdná trasa nebude značena, 
termín:    15.06.2020 – 17.06.2020. 
 
 
Platnost přechodné úpravy provozu:   
po nabytí účinnosti opatření, předpoklad 08.06.2020 – 17.06.2020. 
 
 
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je povolena z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu při provádění opravy povrchu vozovky vymezeného místní 
komunikace, za splnění těchto podmínek: 
1) Ve shora uvedeném termínu a na dotčených pozemních komunikacích bude umístěno 

přechodné dopravní značení a zařízení v rozsahu dle přiložené dokumentace č. j. 
MMT/31727/2020/Do/Ba. 

2) Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu:  
Tomáš Gajdzica, tel. č. 604 297 290. 
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. 

3) Vlastníci nemovitostí přímo dotčených uzavírkou budou v dostatečném předstihu předem 
informováni o rozsahu dopravního omezení. 

4) Oproti předloženému návrhu bude v I. a II. etapě bude doplněno svislé dopravní značení 
č. IS 11c u pozemní komunikace, pozemek parc. č. 2738 k. ú. Ropice, před křížením s místní 
komunikací pozemek parc. č. 2046/7 v k. ú. Ropice (za železničním přejezdem ve směru jízdy 
od silnice č. I/11 k obecnímu úřadu). 

5) V dotčeném úseku pozemní komunikace bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – 
Integrovaného záchranného systému. 

6) Dopravní značení bude umístěno v daném úseku komunikace jen na nezbytně nutnou dobu. 
Po ukončení prací bude přechodná úprava provozu neprodleně odstraněna a provoz na 
komunikacích znovu obnoven. 

7) Pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení 
účastníků silničního provozu. 

8) Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude dočasně 
zneplatněno. 

9) Dopravní značení 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. 
Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude dočasně 
zneplatněno. 
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních 
značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí byt schváleného typu.  
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10) 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. 

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

12) 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 doručen návrh žadatele ze dne 20.05.2020 týkající se povolení přechodné 
úpravy provozu v obci Ropice označující dopravní omezení - úplnou uzavírku silničního provozu na 
místní komunikaci „zámecké“ vedené od podjezdu po železniční tratí v centru obce po železniční 
přejezd u zastávky Ropice zálesí, pozemek parc. č. 2046/7, 2703 v k. ú. Ropice, postupně ve 
3 etapách takto: 
I. etapa:  
uzavírka místní komunikace od železničního podjezdu po konec parkoviště u kostela, úsek délky 
cca 200 m, objízdná trasa po silnici č. I/11 a pozemní komunikace (k dalšímu železničnímu 
přejezdu a dál podél tratě), termín: 08.06.2020 – 10.06.2020, 
II. etapa:  
uzavírka místní komunikace od parkoviště u kostela po křížení ke golfu, úsek délky cca 360 m, 
objízdná trasa po silnici č. I/11 a pozemní komunikace (k dalšímu železničnímu přejezdu a dál 
podél tratě), termín: 11.06.2020 – 12.06.2020, 
III. etapa: 
uzavírka místní komunikace vedené podél tratě od křížení ke golfu po železniční přejezd 
u zastávky Ropice zálesí, úsek délky cca 1.500 m, objízdná trasa nebude značena, termín: 
15.06.2020 – 17.06.2020. 
Důvodem pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je 
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění opravy povrchu vymezených 
úseků místní komunikace. 
Vlastníci nemovitostí budou v dostatečném předstihu předem informováni o termínu uzavírky. 
V nejbližších křižovatkách budou vždy řidiči informováni o tom, že komunikací nelze pokračovat 
v jízdě po vzdálenosti v metrech uvedené na dodatkové tabuli č. E 3a. 
 
Vlastníkem dopravním omezením dotčené místní komunikace a investorem prací je Obec Ropice, 
Ropice 110, 739 61 Ropice, IČO 70305587. 
Vlastníkem silnice č. I/11, po které je navržena objízdná trasa v I. a II. etapě je Česká republika, 
majetkovým správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 
709 81 Ostrava, IČO 65993390. K předmětu žádosti žadatele bylo doloženo vyjádření ze dne 
28.05.2020. 
Žadatel je zhotovitelem prací. Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu: Tomáš 
Gajdzica, tel. č. 604 297 290. 
Policie ČR, se jako dotčený orgán v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu 
k návrhu přechodné úpravy dodatečně vydala své stanovisko č. j. KRPT-98912-2/ČJ-2020-070208 
ze dne 25.05.2020.  
 
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán 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.  
Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR jako 
opatření obecné povahy postupem podle § 171 správního řádu. 
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. 
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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 Obecního úřadu Ropice, vč. způsobu umožňující dálkový 
přístup – www.trinecko.cz a www.ropice.cz.  
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lada Bartošová v. r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha 
Situace dopravního značení (3 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.  
 
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. Obecní úřad Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice 

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

1. Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec, IDS h4udmyw 
2. Obec Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, IDS q7hbih2 
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IDS zjq4rhz  
 

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 

http://www.trinecko.cz/
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