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Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy č. 40/2020 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při údržbě, opravě a 
uzavírce silnic II. a III. tříd v územním obvodu obce Orlová v r. 2021 

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 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, 
středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ 00095711, podané dne 27.11.2020,  

stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v územním obvodu města Orlová, 
následovně:  

Místo úpravy: silnice II. a III. tříd v územním obvodu města Orlová  

Důvod úpravy: zajištění činností spojených se správou, údržbou, měřením, opravou komunikací a 
uzavírkou komunikací dle § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích   

Doba trvání úpravy: od 1.1.2021 do 31.12.2021 při výše uvedených činnostech, vždy na 
dobu nezbytně nutnou  

Odpovědná osoba za dopravní značení: Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové 
organizace, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, IČ 0009571 

Způsob vyznačení úpravy:  

a) Přechodné dopravní značení a zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy bude 
v souladu s § 61 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  komunikacích 
užíváno a umisťováno dle obecných schémat č. B/1 až B/26 (silnice v obci), C/1 až C/14 
(silnice mimo obec) a platných TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích III. vydání, schváleno MD ČR čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 a bude 
umístěno na komunikacích pouze při vybrané a opakované činnosti spojené se správou, 
údržbou, měřením a opravou komunikací, kdy platnost obecného schématu musí být časově 
omezena, nejdéle však na dobu jednoho roku, dle ustanovení § 61 odst. 4 zákona o silničních 
provozu. 
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b) V případě, že součástí přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude snížení 
nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h, v každém schématu pro označování pracovních míst 
s DZ „B20a“ a dále pak v křižovatkách, je nutné tento požadavek předem projednat s DI 
Karviná individuálně dle konkrétního úseku silnice, účelnosti a míry ovlivnění situace v provozu 
s přihlédnutím na zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně ochrany pracovníků. Snížení 
rychlosti bude nahlášeno i správnímu úřadu. 

c) Dopravní značení a zařízení budou splňovat požadavky dle platných norem ČSN EN 12899-1, 
ČSN 01 8020, budou v souladu zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 297/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích. DZ bude provedeno na náklady žadatele a bude 
udržováno v nezávadném stavu po celou dobu platnosti. Po ukončení akce resp. po ukončení 
platnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno z dotčených 
komunikací a uvedeno do původního stavu.  

d) Umístění bude provádět právnická nebo fyzická osoba způsobilá podle TKP – Technické 
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č. j. 29/2017-120-
TN/1 ze dne 26.1.2017. 

e) O provádění stavebních (údržbových) prací, kterých se týká přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích dle tohoto stanovení, vždy telefonicky (elektronicky) informovat 
zdejší silniční správní úřad. 

f) 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. 

g) Žadatel zajistí o dopravních opatřeních na silnicích II. a III. třídy informace do celostátního 
dopravního informačního systému dle vyhlášky MD č. 3/2007 – Národní dopravní informační 
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz ndic@rsd.cz, tel: 596 663 550-3, 
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu, obci, kde dopravní omezení je realizováno a 
příslušnému odboru záchranného integrovaného systému. 

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

Odůvodnění 

Žadatel podal dne 27.11.2020 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. 
třídy v územním obvodu města Orlová z důvodu zajištění činností spojených se správou, údržbou, 
měřením, opravou komunikací a uzavírkou komunikací dle § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích  pro rok 2021. Tato žádost je v souladu s § 61 odst. 4 zákonem č. 
361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Žádost byla doložena podmíněným 
vyjádřením PČR, dopravní inspektorát Karviná, KRPT-241097/ČJ-2020-070306 ze dne 
24.11.2020, který nemá námitek k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích dle 
platných norem a dle TP 66 „„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“ z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnostech 
spojených se správou, údržbou, měřením, opravou komunikací a uzavírkou komunikací dle § 24 
odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Podmínka Di je obsažena v bodě b) 
tohoto stanovení.   

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. Vzhledem k tomu, že 
správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatření obecné povahy.  

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
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V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

 

 

 

 

Mgr. Renáta Podleśná 
oprávněná úřední osoba 

silniční správní úřad 
 

 

Rozdělovník 

Doručí se: 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná 
Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně 
Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 
Obec Doubrava, Doubrava 599 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Orlová  
Městský úřad Petřvald 
Obecní úřad Doubrava 
 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát 
 
 
Další účastníci veřejnou vyhláškou 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobru patnácti dnů na úřední desce 
Městského úřadu Orlová, Městského úřadu Petřvald, Obecního úřadu Doubrava. Upozorňujeme, 
že pro běh lhůt jsou rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy na úřední 
desce správního orgánu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Městského úřadu 
Orlová. 

 

Vyvěšeno dne:                         Sejmuto dne: 

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