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Veřejná vyhláška 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Opatření obecné 
povahy č. 27/2018 

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu 
s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním 
provozu, na základě žádosti, kterou dne 26.07.2018 podal žadatel Obec Doubrava, IČ: 00562424, 
čp. 599, Doubrava, v souvislosti s kulturní akcí „Doubravské slavnosti“ konané dne 18.08.2018 
a se souhlasem dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie 
Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát čj.: KRPT-181747-1/ČJ-
2018-070306, 

stanoví 

tuto přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích inv. č. 1c, 2c a 4c na území Obce 
Doubrava, dle přiložené a odsouhlasené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto 
stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: 

a) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s  platnými TP, ČSN 
EN 12899-1 (v platném znění) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). 

b) Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí 
a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních 
prací. 

c) Dopravní značky musí být v retroreflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní 
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích (červenobílé pruhované sloupky – 
stojánky – ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky). Umístěním dopravního značení 
nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.  

d) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním 
dopravních značek a zařízení, dle schválené dokumentace přechodného dopravního 
značení (viz příloha).  

e) Instalace a umístnění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění 
údržby uvedených komunikací. 



Čj.: MUOR 73003/2018 

2/3 
 

f) Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí dojít 
k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací. V opačném případě musí 
dojít okamžitě k nápravě 

g) Přechodné dopravní značení musí být udržováno v takovém stavu, aby bylo po celou dobu 
akce správně a přehledně umístěno. 

h) Po ukončení akce resp. po ukončení platnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní 
značení ihned odstraněno z dotčených komunikací a uvedeno do původního stavu. Jestliže 
bude akce ukončena před stanoveným termínem, je žadatel povinen toto oznámit zdejšímu 
silničnímu správnímu úřadu, který toto stanovení přechodné úpravy provozu stanovil. 

i) Městský úřad Orlová, odbor dopravy, silniční správní úřad, si vyhrazuje právo 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. 

j) DZ bude provedeno na náklady žadatele a bude udržováno v nezávadném stavu po celou 
dobu platnosti. 

k) Za umístění, udržování DZ v nezávadném stavu po celou dobu trvání dočasného vyjíždění, 
odstranění přechodného DZ a uvedení stávajícího DZ do původního stavu, zodpovídá 
zástupce žadatele Ing. Pavel Szotok, tel.: 596 549 096. 

l) V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší správní úřad 
oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo 
přestupku podle zvláštního zákona. 

Termín pro stanovení přechodné úpravy dne 18.08.2018 v době od 09:00 hodin do 24:00 
hodin. 

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanoviska, posouzení, případně jiná 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

Odůvodnění: 

Dne 26.07.2018 odbor dopravy Městského úřadu Orlová, obdržel žádost žadatele Obec Doubrava, 
IČ: 00562424, čp. 599, Doubrava, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, v souvislosti s kulturní akcí „Doubravské slavnosti“, které se konají dne 18.08.2018. 

Umístění dopravního značení je nutné v zájmu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního 
provozu v době konání kulturní akce. 

Žádost byla doložena dokumentací s uvedením přechodného dopravního značení. 

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné 
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.  

Odbor dopravy Městského úřadu Orlová na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou 
vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodného dopravního značení podle 
schválené projektové dokumentace, na území obce Doubrava. Přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 78 odst. 2, 3, a 4 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, smí být použita jen po nezbytně nutnou dobu a pouze v takovém 
rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. 

Žádost byla řádně projednána s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, čj.: KRPT-
181747-1/ČJ-2018-070306, dne 06.08.2018. 
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Na základě projednání a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu 
únosná, byla stanovena přechodná úprava provozu, tak jak je uvedeno. 

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. 

Poučení o opravném prostředku:  

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

Bc. Věra Górecká, v. r. 
oprávněná úřední osoba 

silniční správní úřad 
 
Doručí se: 
žadatel 
 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát, IDDS n5hai7v 
 
Další účastníci veřejnou vyhláškou 

 

Příloha: 
- schválená koordinační situace PDZ 

Toto opatření obecné povahy musí být umístěno nejméně po dobru patnácti dnů na úřední desce 
Městského úřadu Orlová a Obecního úřadu Doubrava a s vyznačením doby vyvěšení musí být 
zasláno zpět Městskému úřadu Orlová, odboru dopravy. 

 

Vyvěšeno dne:                         Sejmuto dne: 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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