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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ustanovení § 124
odst. 1 a 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o provozu na pozemních komunikacích“) v souladu s ustanovením § 173 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a s užitím § 77 odst. 5
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, v platném znění
vydává opatření obecné povahy,
kterým zdejší úřad společně ve svém správním území, ve správním území Magistrátu
města Ostravy, Městského úřadu Kopřivnice i Městského úřadu Nový Jičín ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) 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“) po předchozím projednání s Policií České republiky (územní
odbor Nový Jičín- dopravní inspektorát, odbor služby dopravní policie Ostrava) a po
souhlasném sdělení správních orgánů výše uvedených ORP
stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
- silnici III/4804, II/647, II/464, I/58, III/4806, III/4805
(v rozsahu předložené žádosti ze dne 16.8.2022)
dopravním značením: v rozsahu odsouhlaseného řešení, které je nedílnou částí tohoto
opatření- výkres č.1 přechodného dopravního značení (vel. 1xA3)- vypracoval Bc. Martin
Bodlák, SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. 12, 772 00 Olomouc dne 9.8.2022.
Podmínky pro užití dopravního značení:
1. Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, zákona
č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, č.j.: 21/2015-120TN/1 ze dne 12.3.2015. DZ bude umístěno v souladu dle vyjádření Policie ČR Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje- DI Ostrava ze dne 10.8.2022, vyjádření DI
PČR Nový Jičín ze dne 22.8.2022 pod č.j.: KRPT-188005-2/ČJ-2022-070406), vyjádření
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SSMSK středisko Nový Jičín ze dne 16.8.2022 pod zn.: SSMSK/2022/23761, vyjádření
SSMSK středisko Ostrava ze dne 10.8.2022, vyjádření ŘSD ČR Správa Ostrava ze dne
12.8.2022 pod č.j.: RSD-126823/2022, které bylo správnímu orgánu doručeno v příloze
podané žádosti dne 16.8.2022.
2. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace.
3. Dopravní značení umístí odborná firma, náklady hradí žadatel.
4. Dopravní značení v souvislosti s touto přechodnou úpravou provozu bude ihned
odstraněno a dopravní situace uvedena do předchozího stavu, jakmile pominou důvody
k jejímu provedení.
5. Za plnění podmínek tohoto rozhodnutí a za správnost umístění přechodného
dopravního značení je odpovědný dle žádosti: TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č.
2514/4, 796 01 Prostějov, zast. Vojtěch Navrátil, tel.č. 722 745 398.
6. Přechodné dopravní značení bude provedeno a umístěno dle přiloženého výkresupřechodné dopravní značení- úplná uzavírka silnice III/4804, číslo výkresu 1, vypracovaný
dne 9.8.2022 žadatelem SEKNE, spol. s r.o., Olomouc (vel. 1xA3), odsouhlasené Policií
ČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (DI Ostrava ze dne 10.8.2022, DI
Nový Jičín ze dne 22.8.2022 pod č.j.: KRPT-188005-2/ČJ-2022-070406), který je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy.
7. Přechodné dopravní značení bude dle podané žádosti ze dne 16.8.2022 umístěno dne
8.9.2022 v době od 07.15 hodin do 14.00 hodin. Přechodné dopravní značení bude
umístěno po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy (tzn. pátý den po dni vyvěšení
na úřední desce). Platnost stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích je v termínu dne 8.9.2022 v době od 07.15 hodin do 14.00 hodin.
8. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí
být narušeno vnímání dopravní situace.
9. Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství může toto stanovení
úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit,
bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno
v rozporu se stanovenými podmínkami.
10. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční
správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání
přestupku podle zvláštního zákona.
Odůvodnění:
Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ustanovení § 124
odst. 1 a 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
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komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne
16.8.2022 žádost od žadatele TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č. 2514/4, 796 01
Prostějov, IČO: 25508571 na základě plné moci ze dne 11.3.2022 zastoupen žadatelem
SEKNE spol. s r.o., Hamerská č. 12, 772 00 Olomouc, IČO: 623 637 01 o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu podané žádosti o
povolení omezení obecného užívání k úplné uzavírce provozu na pozemní komunikacisilnice III/4804, Jistebník, pozemek p.č. 1270/2, p.č. 1469 v k.ú. Jistebník se stanovením
objízdné trasy po silnici silnici III/4804, II/647, II/464, I/58, III/4806, III/4805 (v rozsahu
předložené žádosti ze dne 16.8.2022) z důvodu realizace prací v rámci stavby „Oprava
železničního přejezdu P6506 v Jistebníku“- uzavírka železničního přejezdu P6506,
Jistebník, k.ú. Jistebník a to dne 8.9.2022 v době od 07.15 hodin do 14.00 hodin dle
výkresu č.1 přechodného DZ (vel. 1xA3) se zákresem objízdné trasy včetně přechodného
dopravního značení viz. příloha podané žádosti ze dne 16.8.2022.
Práce budou prováděny na železničním přejezdu P6506 v Jistebníku- silnice III/4804 v k.ú.
Jistebník dle výkresu přechodné dopravní značení, který vypracoval Bc. Martin Bodlák,
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. 12, 772 00 Olomouc dne 9.8.2022, odsouhlaseným
Policií ČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (DI Ostrava ze dne
10.8.2022, DI Nový Jičín ze dne 22.8.2022 pod č.j.: KRPT-188005-2/ČJ-2022-070406),
vyjádřením SSMSK středisko Nový Jičín ze dne 16.8.2022 pod zn.: SSMSK/2022/23761,
vyjádřením SSMSK středisko Ostrava ze dne 10.8.2022, vyjádřením ŘSD ČR Správa
Ostrava ze dne 12.8.2022 pod č.j.: RSD-126823/2022. Správní orgán posoudil předložený
návrh žadatele ze dne 16.8.2022 a protože neshledal důvody bránící vydání opatření, bylo
rozhodnuto, jak je výše ve výroku uvedeno.
Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je
uložena u zdejšího správního úřadu.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 zákona o správním řádu nelze podat
opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
Bialík Radoslav
odbor dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
„otisk úředního razítka“

Příloha :
-výkres č. 1 přechodné dopravní značení- železniční přejezd P6506 Jistebník (vel.1xA3)
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Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Bílovec a dále na úředních deskách úřadů v obcích, jejíchž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup a po sejmutí neprodleně vrácena potvrzena (podpisem oprávněné osoby) zpět na
Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšeno dne : …………..……………

Sejmuto dne : ……………………..…

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Rozdělovník:
Datová schránka
-TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č. 2514/4, 796 01 Prostějov, IČO: 25508571- cestou
zmocněnce SEKNE spol. s r.o., Hamerská č. 12, 772 00 Olomouc, IČO: 62363701, IDDS:
nppsei2
Datová schránka
-Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova č. 795/1, 702 23 Ostrava, IČO:
00095711, středisko Nový Jičín, středisko Ostrava, IDDS: jytk8nr
Datová schránka
-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská ul. č. 12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390- sídlo
Na Pankráci č. 546/56, 145 05 Praha- Správa Ostrava, Mojmírovců č. 5, 709 81 OstravaMariánské Hory, IDDS: zjq4rhz
Dotčený orgán:
Datová schránka
-Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČO:
00845451, IDDS: 5zubv7w
Datová schránka
-Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č. 1, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 00298212, IDDS: ywmb4nc
Datová schránka
-Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
Štefánikova č. 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077, IDDS: 42bb7zg
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
-Městský úřad Bílovec, odbor vnitřních věcí, 17. listopadu č. 411, 743 01 Bílovec
Datová schránka
-Obec Jistebník, Jistebník č. 419, 742 82 Jistebník, IČO: 00298018, IDDS:nxyb2ws
(vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Datová schránka
-Město Studénka, náměstí Republiky č.762, 742 13 Studénka, IČO: 00298441, IDDS:
vz3bvhc (vyvěšení na úřední desce tohoto městského úřadu je jen pořádkové)
Datová schránka
-Obec Bravantice, Bravantice č. 223, 742 81 Bravantice, IČO: 68921063, IDDS:8t9arye
(vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
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Datová schránka
-Obec Mošnov, Mošnov č. 96, 742 51 Mošnov, IČO: 00600792, IDDS: tq9axrb
(vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Datová schránka
-Obec Petřvald, Petřvald č. 18, 742 60 Petřvald u Nového Jičína, IČO: 00298263, IDDS:
ntpb6g4 (vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Datová schránka
-Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká č. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO:
00297232, IDDS: asxbfrf (vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen
pořádkové)
Datová schránka
-Obec Bílov, IČO: 48430749, Bílov č. 5, 743 01 Bílov, IDDS: e4raxmp
(vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Na vědomí:
Datová schránka
-Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát
Nový Jičín, Svatopluka Čecha č. 11, 741 01 Nový Jičín a Odbor služby dopravní policie,
30. dubna 24, 728 99 Ostrava, IDDS: n5hai7v
Datová schránka
-Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy, 28. října č. 117, 702 18 Ostrava, IČO:
708 906 92, IDDS: 8x6bxsd
Datová schránka
-Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace, Výškovická č. 2995/40,
700 30 Ostrava, IDDS: muamahn
Datová schránka
-Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická č. 2995/40, 700 30 Ostrava, IDDS: spdaive
Datová schránka
-Transdev Morava s.r.o., Bozděchova č. 567/8, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO:
06738346, IDDS: 9n22bb7
-Město Bílovec, IČO: 00297755, Slezské náměstí č.p. 1/1, 743 01 Bílovec
Ostatní:
-spis DSH
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