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dle rozdělovníku

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Opavy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, vykonávající
přenesenou působnost podle ustanovení § 61, odst. 1, písmene c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný podle ustanovení § 124, odst. 1 a 6, § 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“), k řízení o
opatření obecné povahy podle ust. § 77, odst. 5, zákona o provozu na pozemních komunikacích, a § 171 a
násl., zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává tuto
veřejnou vyhlášku v podobě:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
- na pozemní komunikaci:

místní komunikace na ul. Havlíčkova v obci Štítina:

- v úseku:

v úseku mostu přes vodní tok Sedlinka

- popis značení:

v rámci provádění stavebních prací při rekonstrukci mostu přes vodní tok
Sedlinka bude v dotčeném úseku místní komunikace přechodným DZ dle
přiloženého projektu vyznačena úplná uzavírka komunikace
(Pozn.: Povolení vydá příslušný SSÚ pro místní komunikace – obec Štítina)

Pozn.: Projekt přechodného dopravního značení, který byl projednán s DI PČR, je k dispozici k nahlédnutí
v dokumentaci uschované na odboru dopravy MMO, Krnovská 71B, Opava, kanc. č. 320
- termín:

1. 8. 2021 – 31. 12. 2021

- odpovědná osoba:

Ing. Radek Malohlava, starosta obce Štítina, tel. 724 216 141

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Podmínky:
1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být v souladu s
§ 62, odst. 6, zákona o provozu na pozemních komunikacích, svými rozměry, barvami a technickými
požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou normy ČSN 01 8020 „Dopravní
značky na pozemních komunikacích“ a Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích II. vydání – TP 66 č. j. 532/2013-120-STSP/1 s účinností od 1. 8. 2013. Dopravní značky
budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka,
uchycení) musí být schváleného typu.
2) Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR – Dopravní inspektorát – č. j. KRPT142213-1/čj-2021-070606-01 ze dne 12. 7. 2021.
3) Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy bude přechodné dopravní značení umístěno na pozemní
komunikaci v rozsahu termínu dle povolení uzavírky, a to odbornou firmou na náklady žadatele.
4) Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na předmětné komunikaci může Magistrát
města Opavy, odbor dopravy, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
stanovit umístění dalšího dopravního značení či dopravního zařízení, popř. stanovenou přechodnou
úpravu provozu změnit.
5) Přechodné dopravní značení bude na komunikaci umístěno pouze po dobu konání akce.
Odůvodnění:
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, obdržel žádost obce Štítina o vydání stanovení přechodné úpravy
provozu na místní komunikaci na ul. Havlíčkova v obci Štítina ve věci umístění přechodného k vyznačení
uzavírky dotčeného úseku komunikace, a to v souvislosti s rekonstrukcí mostu přes vodní tok Sedlinka.
Navržená přechodná úprava provozu je žádoucí z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu
v daném úseku komunikace a váže se k vydání povolení omezení obecného užívání komunikace uzavírkou,
které vydá Obecní úřad ve Štítině jako příslušný SSÚ pro místní komunikace. Přechodná úprava provozu
byla v souladu s § 77, odst. 3, zákona o provozu na pozemních komunikacích projednána s příslušným
dotčeným orgánem - Policie ČR – Dopravní inspektorát pod č. j. KRPT-142213-1/čj-2021-070606-01 ze dne
12. 7. 2021.
Na základě výše uvedené žádosti a v návaznosti na projednání užití přechodného dopravního značení
s Policií ČR – DI Magistrát města Opavy, odbor dopravy, tímto Opatřením obecné povahy vydaného podle
ust. § 171 a násl., správního řádu, stanoví přechodnou úpravu úpravu provozu na pozemních komunikacích
dle výše uvedeného výroku.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173, odst. 2, správního řádu, podat opravný prostředek. V souladu
s § 77, odst. 5, zákona o provozu na pozemních komunikacích, se nedoručuje návrh opatření obecné
povahy a nevyzývají se dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 5 dnů, a to na úřední desce:
- Magistrát města Opavy, Horní nám 69, Opava
- Obecní úřad obce Štítina, Hlavní 68, Štítina
Vyvěšeno dne: ……………

Sejmuto dne: ……………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy:

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Dalibor Novotný v. r.
vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Rozdělovník – doručí se:
- Statutární město Opava, Horní nám 69, Opava, IČ: 00300535
- Obec Štítina, Hlavní 68, Štítina, IČ: 00300764
Dotčené orgány:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava,
Dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava
Příloha:
- zakreslení přechodného DZ
- vyjádření DI PČR č. j. KRPT-142213-1/čj-2021-070606-01 ze dne 12. 7. 2021

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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