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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Kravaře, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zák. 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 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), na základě žádosti, kterou dne 20. 7. 2017 podalo:
Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292
(dále jen „žadatel“)
stanoví
po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava, Hrnčířská 22, 746 22 Opava ze dne
21. 7. 2017 pod č. j. KRPT-160818-1/ČJ-2017-070606-PV, souhlasu Správy silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Opava ze dne 3. 8. 2017 pod zn. SSMSK/2017/20495/Si
a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava ze dne 25. 7. 2017 pod zn.
54200/S1916/17/VK, podle ustanovení § 77 odstavce 1 písmena c) zákona o silničním
provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a ust. § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace:

silnice II/467 v obci Kravaře a MK Nábřežní (úplná uzavírka), sil. II/467 a
MK Nádražní v obci Kravaře (jednosměrný provoz) a MK Pánská a MK U
Náhonu v obci Kravaře (zákaz zastavení)

v úseku:

uzavírka: sil. II/467 v km 2,700 – 3,100 ve směru staničení (od křižovatky
sil. II/467 s MK Ivana Kubince po křižovatku s MK Náměstí) a MK
Nábřežní (od křižovatky sil. II/467 s MK Nábřežní po křižovatku MK
Nábřežní s MK Pánská)
jednosměrná provoz: od kruhového objezdu po křižovatku sil. II/467 a MK
Nádražní a dále od křižovatky sil. II/467 a MK Nádražní po křižovatku sil.
I/56 a MK Nádražní
zákaz zastavení: na MK Pánská a MK U Náhonu

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:00

ČJ.: MUKR 13408/2017

popis DZ:

dle předložených situací DZ – 9 x list formátu A4 (přílohou), které budou
upraveny tak, že:
- v situaci 1A bude sestava PDZ z křižovatky sil. II/467 s MK Nábřežní
(ve směru k MK Novodvorská) přemístěna na křižovatku MK Nábřežní
s MK Pánská a bude doplněna o dodatkovou tabulku č E 13 (text „Mimo
dopravní obsluhy),
- v situaci 4 bude na silnici I/56 před křižovatkou s S1ve směru od centra
města Opava umístěna sestava PDZ č. IP 22 – Směrová tabule
s vyznačením objížďky a č. IS 11b (Štítina),
- v situaci 6 bude doplněno PDZ č. IS 11b – Směrová tabule pro
vyznačení objížďky (Kravaře) na sil. II/467 před křižovatkou se sil. I/11,
- v situaci 7 bude doplněno PDZ č. 11b – Směrová tabule pro vyznačení
objížďky (Kravaře) na silnici III/4673 před křižovatkou se sil. II/467
objízdná trasa: po silnici II/467 Kravaře – Štítina, I/11 Štítina – Nové
Sedlice – Komárov – Opava – S1, I/56 Opava – Malé Hoštice – Velké
Hoštice – Kravaře. DTTO v opačném směru. Provoz IZS bude zachován.

v termínu:

od 25. 8. 2017 od 8:00 hod. do 29. 8. 2016 do 3:00 hod. (úplná uzavírka,
jednosměrný provoz a zákaz stání)

z důvodu:

„Konání pouti sv. Bartoloměje v Kravařích“

spočívající v umístění svislého dopravního značení v rozsahu dle předložených situací
dopravního značení 9 x list formátu A4, které jsou součástí tohoto opatření obecné povahy a
budou doplněny o výše uvedené.
Podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Umístění přechodného dopravního značení, dopravního opatření na výše uvedené
komunikaci, bude provedeno dle předložených situací dopravního značení 9 x list
formátu A4, které jsou součástí tohoto opatření obecné povahy doplněné o výše uvedené.
Přenosné dopravní značení bude umístěno na výše uvedené komunikaci
od 25. 8. 2017 od 8:00 hod. do 29. 8. 2016 do 3:00 hod. (úplná uzavírka, jednosměrný
provoz a zákaz zastavení) a umístěno tak, aby neohrožovalo bezpečnost silničního
provozu.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována v souladu se
zákonem o silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s
platnými TP č. 66 – III. vydání - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích (schváleno MD
ČR
č. j.
21/2015-120-TN/1 ze dne
12. 3. 2015) a umístění provede právnická osoba nebo fyzická osoba s platným
oprávněním a způsobilostí.
Přechodné dopravní značení umístěné na trase objížďky, po dobu uzavírky sil. III/4676
(Dolní Benešov – Háj ve Slezsku), bude upraveno tak, aby navazovalo na objízdnou trasu
při uzavírce sil. II/467 v obci Kravaře. Umístěné směrové tabule stanovené při uzavírce
sil. III/4676, které nebudou v souladu se stanovenou objízdnou trasou při uzavírce sil.
II/467, budou dočasně odstraněny nebo upraveny či doplněny dle aktuální situace
v daném místě.
Přenosné svislé dopravní značky budou užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém
rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2, 3 zákona o
silničním provozu).
Činnost související s uvedenou akcí bude realizována pouze v prostoru vymezeném
dopravním značením.
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7.

8.

9.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích může
správní orgán z vlastního podnětu nebo z podnětu DI PČR, stanovit další dopravní
značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Doplnění
dopravního značení dle pokynů správního orgánu zajistí žadatel.
Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení třídy RA1.
Technické požadavky na dopravní značení včetně nosných konstrukcí budou odpovídat
zvláštním technickým předpisům, např. ČSN EN 12899-1,2 „Stálé svislé dopravní
značení“ a dalším souvisejícím předpisům a normám (dle § 62 odst. 6 zák. č. 361/2000
Sb.).
Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude
provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu na
červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku). Dopravní značky budou umístěny spodní
hranou minimálně 0,6 m nad vozovkou.

10. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude po celou dobu
akce udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
11. Stálé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodné úpravy provozu, bude v
souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích překryto
nebo škrtnuto.

12. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných termínech, než je uvedeno v tomto stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, aby tuto informaci sdělil bezodkladně vlastníku
(správci) dané komunikace a zdejšímu odboru dopravy.
13. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní
úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatku a uložit sankci za spáchání správního deliktu
nebo přestupku podle zvláštního zákona.
14. Po ukončení akce a předání pozemních komunikací do užívání, budou dotčené pozemní
komunikace uvedeny do původního stavu, včetně svislého a vodorovného dopravního
značení, které bude uvedeno do stavu dle platného stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích.
15. Případné změny přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích,
budou nejprve konzultovány se správním orgánem.
16. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby tuto informaci
sdělil bezodkladně na Národní dopravní informační centrum /NDIC/, Slovenská 7/1124,
702 00 Ostrava-Přívoz - Jana Petrášová tel. 596 663 556, mailem jana.petrasova@rsd.cz
nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3.
17. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje
případné rozhodnutí věcně a místně příslušného silničního správního úřadu.
18. Odpovědnou osobou za umístění přechodného dopravního značení je Ing. Walter Kocián,
Město Kravaře, odbor MH a IV, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, tel: 553 777 941.
Odůvodnění:
Dne 20. 7. 2017 podal žadatel Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ: 00300292
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/467 MK Nábřežní v obci Kravaře a
na objízdné trase (úplná uzavírka), sil. II/467 a MK Nádražní (jednosměrný provoz) a MK
Pánská a MK U Náhonu (zákaz zastavení), spočívající v umístění svislého dopravního
značení v rozsahu dle předložených situací 9 x list formátu A4, které jsou součástí tohoto
opatření obecné povahy, a to z důvodu konání akce „Pouť sv. Bartoloměje v Kravařích“.
V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh
přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, tj. Policií ČR, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava, který k návrhu přechodné úpravy
provozu vydal souhlas dne 21. 7. 2017 pod č. j. KRPT-160818-1/ČJ-2017-070606-PV.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nedoručuje dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek.
Na základě výše uvedeného vydal správní orgán toto opatření obecné povahy ve věci
stanovení přechodné úpravy provozu po projednání s dotčeným orgánem, tj. Policií ČR,
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava, a to z
důvodu zajištění bezpečnosti při konání akce „Pouť sv. Bartoloměje v Kravařích“.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Ivo Lasák
vedoucí odboru dopravy
Odsouhlasena dokumentace přechodného dopravního značení - 9 x list formátu A4 je k
dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu Kravaře, odboru dopravy, Tyršova 5,
747 21 Kravaře, dveře č. 202.
Obdrží:
Město Kravaře, IČ: 00300292, Náměstí 43, 747 21 Kravaře
SSMSK, středisko Opava, J. Davida 2, 747 21 Opava
ŘSaD ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina
Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Obec Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava9 – Komárov
Obec Malé Hoštice, Slezská 11, 747 05 Malé Hoštice
Obec Velké Hoštice, Zámecká 159, 747 31 Velké Hoštice
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava,
Hrnčířská 22, 746 22 Opava
Magistrát města Opavy, odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí 69,
746 26 Opava
Krajský úřad MSK, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Na vědomí
TQM-holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava
Hasičský záchranný sbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava
Územní středisko záchranné služba MSK Opava, územní odbor Opava, Olomoucká 86,
746 01 Opava
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S žádosti o vyvěšení na úřední desce:
Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina
Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Obec Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava9 – Komárov
Obec Malé Hoštice, Slezská 11, 747 05 Malé Hoštice
Obec Velké Hoštice, Zámecká 159, 747 31 Velké Hoštice
Evidenční číslo písemnosti: G 317/2017
Č. j. MUKR 13408/2017
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu
patnácti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty
je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách, které jsou trvale veřejně
přístupné a zveřejněno též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
Den vyvěšení a sejmutí se uvedou na stejnopisu písemnosti založeném ve spise jako doklad o
doručení.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od:
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby: Bc. Lukáš Návrat
Razítko:

