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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy č. 44/2021 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Orlová, 
Doubrava, Karviná 

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 EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, 
Vratimovská 65/77, 718 00 Ostrava-Kunčice, podané dne 07.10.2021,  

stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území města Orlová, v rozsahu 
grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, následovně:  

Orlová 
Místo úpravy: silnice II/474 ul. Hraniční 
 
Karviná 
Místo úpravy: silnice III/47214 Orlová - Karviná 
 

Doubrava 
Místo úpravy: silnice III/47214 Orlová - Karviná 
 
Důvod úpravy: realizace staveb „Oprava DŠ – silnice II/474 Orlová ul. Hraniční“ a „Oprava DŠ – 
silnice III/47214 Karviná - Orlová“  

Doba trvání úpravy: 18.10.2021 – 30.10.2021. V případě nepříznivého počasí bude termín o 7 
dní posunut.   

Odpovědná osoba za dopravní značení: Ing. Vladimír Klíč, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 702 
331 

Způsob vyznačení úpravy: Pomocí dopravních značek, signálů a dopravních zařízení dle návrhu 
úpravy dopravního značení ze dne 11.10.2021 schválené Policií ČR, KRPT-198666-6/ČJ-2021-
070306 – úsek silnice III/47214, Karviná; KRPT-198666-6/ČJ-2021-070306 – úsek silnice 
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III/47214, Doubrava; KRPT-198666-9/ČJ-2021-070306 - úsek silnice II/474 ul. Hraniční, Orlová, .     
která jsou přílohou tohoto stanovení. Provedení a umístění dopravních značek, signálů a zařízení 
musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ČSN EN 12899-1, TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. 
vydání“.  

Dopravní značení bude provedeno na náklady žadatele a bude udržováno v nezávadném stavu po 
celou dobu platnosti, po ukončení stavby bude neprodleně odstraněno.  

V případě, že si stavební úpravy nevyžádají potřebu dopravního opatření dle přiložené 
dokumentace, bude přechodné dopravní značení dopravního opatření zrušeno (zakryto). 

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o 
uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat Městský úřad Orlová. 
 

Odůvodnění 

Žadatel podal dne 07.10.2021 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích na území města Orlová, Doubrava, Dětmarovice a s tím souvisejícího užití 
dopravních značek, signálů a zařízení z důvodu realizace staveb „Oprava DŠ – silnice II/474 
Orlová ul. Hraniční“ a „Oprava DŠ – silnice III/47214 Karviná - Orlová“.  

Žádost byla řádně projednána se správcem dotčených komunikací, dotčenými obcemi a s 
dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, dopravní inspektorát Karviná. 

Po projednání a Magistrátem města Karviné a po uděleném souhlasu, se toto opatření obecné 
povahy z důvodu hospodárnosti vydává i pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích ve správním území města Karviné.  

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. 

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 
 

Příloha 

- schválená koordinační situace PDZ Karviná 
- schválená koordinační situace PDZ Doubrava 
- schválená koordinační situace PDZ Orlová 
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Rozdělovník 

Doručí se: 
Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně 
Obec Doubrava, Doubrava 599, 735 33 Doubrava 
Magistrát města Karviné, Fryštátská 72/1. 733 24 Karviná 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Karviná, Bohumínská 1877/4, Karviná 
 
 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
Magistrát města Karviná  
Městský úřad Doubrava 
Městský úřad Orlová  
 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR, 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, Obecního úřadu Doubrava, Magistrátu města Karviná 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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