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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Bílovec, odbor dopraly a silničníhohospodářství, jako příslušný úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanoveni § 6l odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zíizeni), ve znění pozdějších předpisů, příslušnýpodle ustanovení § l24
odst, 1a 6a§71 odst, l pisrn. c) zákona č. 36112000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacich a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen
,,zákon o provozu na pozemních komunikacích") v souladu s ustanovením § l73 zákona č,
50012004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád") a s užitím§ 77 odst. 5
zákona č,36112000 Sb., o provozlt na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, v platném znění

vydává opatření obecné povahy,
kter,ým zdejšíúřad společně ve svém správním území,ve správním územíMagistrátu
města Ostravy, Městského úřadu Kopřivnice i Městského úřadu Nový Jičínve smyslu
ustanovení § 77 odst, písm, c) zákona č, 36112000 Sb., o provozu na pozetnních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů, (dále jen
,,zákon o silničnírnprovozlť') po předchozírn projednání s Policií Českérepubliky (územní
odbor Nový Jičín-dopravní inspektorát, odbor služby dopravní policie Ostrava) a po
souhlasném sdělení správních orgánů výše uvedených ORP

l

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacich:
-

silnici III/4804,

I1l 64'7, II l 464, I/5 8, III/480ó, IIV4805
(v rozsahu předložené žádostíze dne 16,8.2022)

dopravním značením: v rozsahu odsouhlaseného řešení, které je nedílnou částítohoto
opatření- výkres ě.1 přechodného dopravního značení(vel, lxA3)- vypracoval Bc. Martin
Bodlák, SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. 12,772 00 Olomouc dne 9.8.2022.
Podmínky pro užitídopravního značení:

l. Dopravni značeníbude provedeno podle norrny ČSN OlSOZO, ČSN PN 12899-1, zákona
č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb,,

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních kornunikacích a umístěno d|e Zásad
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, čj.: 2112015-120TN/l ze dne 12.3.2015. DZ bude umístěno v souladu dle vyjádření Policie ČR Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje- Dl Ostrava ze dne 10.8.2022, vyjádření DI
PČR Nový Jičínze dne 22,8.2022 pod čj,: KRPT-l88005-2lČJ-2022-0'70406), vyjádření
hitpr/www.bilovec.cz IČo00297755 Bankovni spojcni;Česká spořitelna,

a.s,, pobočka Bílovcc, č, účlu:t 9- l76 l 833 319/0800
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SSMSK středisko Nový Jičin ze dne 16.8.2022 pod zn.: SSMSK/2022/2316!, vyjádieni
SSMSK středisko Ostrava ze dne 10.8,2022, vyjádření ŘSO Čn Správa Ostrava ze dne
12.8.2022 pod čj.: RSD- l2ó82312022, které bylo správnímu orgánu doručeno v příloze

podanó žádosti dne 16.8,2022.

2. Dopravní znaěení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
značenímdle platných zákonťl, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace,
3, Dopravní značeníumístíodborná firma, náklady hladi žadatel.

4. Dopravní značenív souvislosti s touto přechodnou itpravou provozu bude

ihned
odstraněno a dopravni situace uvedena do předchozího stavu, jakrnile pominou důvody
k jejímu provedení,

5. Za plněni podmínek tohoto rozhodnuti a za správnost umístění přechodného
dopravního značeníje odpovědný dle žádosti: TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č.
25l4l4,796 0l Prostějov, zast. Vojtěch Navrátil, tel.č. 122 7 45 398.

6. Přechodné dopravní značeníbude provedeno a unístěno dle přiloženého výkresu,
přechodné dopravní znaěeni- úplná uzavírka silnice III/4804, číslovýkresu 1, lypracovaný
dne 9.8.2022 žadatelem SEKNE, spol. s r,o,, Olomouc (vel. 1xA3), odsouhlasené Policií
ČR rralste ředitelství policie Moravskoslezského kraje (DI Ostrava ze dne l0.8.2022, DI
Nový Jičínze dne22.8.2022 pod čj.: KRPT_l8s005_2/ČJ-2022-070406), kteď je nedílnou
souěásti tohoto opatření obecné povahy.
7, Přechodné dopravní značeníbude dle podané žádosti ze dne 16.8,2022 umístěno dne
8.9.2022 v době od 07.15 hodin do 14.00 hodin. Přechodné dopravní značeníbude
umístěno po nabytí účinnostitohoto opatření obecné povahy (tzn. pátý den po dni vyvěšení
na úřednídesce). Platnost stanovení přechodné úpravy provozu na pozemnich
komunikacíchje v termínu dne 8.9.2022 v době od 07.15 hodin do l4.00 hodin,
8. Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základni velikosti. Veškerédopravní
značeníbude osazeno na odpovídajícíchnosičích,Umístěnim dopravního značenínesmí
být narušeno vnímání dopravní situace.

9. Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničníhohospodářsťví můžetoto stanovení
úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit,
budeJi si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravni značeni bude urnístěno
v rozporu se stanovenýrrri podmínkami.

případě nedodrženípodmínek stanovených tímto opatřením, je zdejšísilnični
správni úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání
přestupku podle zvláštního zákona.

l0. V

odůvodněni:
Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničniho hospodářství, jako příslušný úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanoveni § 6l odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, příslušnýpodle ustanovení § 124
odst, 1a 6a§71 odst. l písm. c) zákona č. 36112000 Sb. o provozu na pozemnich
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komunikacích a o zrněnách některých zákonú, ve zněni pozdějších předpisů, obdržel dne
16,8.2022 žádost od žadatele TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č. 25l4l4, '196 01
Prostějov, lČO: 2550857r na základé plné moci ze dne 11.3.2022 zastoupen žadatelem
SEKNE spol. s r.o., Hanlerská č. ]2,772 00 Olomouc, IČO: 623 637 01 o stanoveni
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu podané žádosti o
povolení omezení obecného užíváník úplnéuzavírce provozu na pozemní komunikacisilnice III/4804, Jistebník, pozemek p,č. l270l2, p,č. l469 v k.ú. Jistebník se stanovením
objízdnétmsy po silnici silnici IIV4804, II]647 , 111464, V58, IlV4806, IIV4805 (v rozsahu
předložené žádosti ze dne 1,6.8.2022) z důvodu reaIizace prací v rámci stavby ,,Oprava
železničníhopřejezdu P650ó v Jistebníku"- uzavirka železničníhopřejezdrr P6506,
Jistebník, k,ú, Jistebník a to dne 8.9.2022 vdobě od 07.15 hodin do 14.00 hodin dle
výkesu č.l přechodného DZ (ve|. lxA3) se zákresem objízdnétrasy včetně přechodného
dopravního značeníviz. příloha podané žádosti ze dne 16.8.2022,
Práce budou prováděny na železničnímpřejezdu P6506 v Jistebníku- silnice III/4804 v k,ú.
Jistebník dle výkresu přechodné dopravní značení,kteqi vypracoval Bc. Martin Bodlák,
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č, 12, 772 00 Olomouc dne 9.8.2022, odsouhlaseným
Policii ČRKrajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (DI Ostrava ze dne
l0.8.2022, DI Nový Jičínze dne 22.8.2022 pod čj.: KRPT-188005-2lČJ-2022-0'10406),
vyjádřením SSMSK středisko Nový Jičínze dne 16,8.2022 pod zn.: SSMSK120221237 61,
vyjádřením SSMSK středisko Ostrava ze dne 10.8.2022, vyjádřením ŘSl ČR Správa
Ostrava ze dne |2.8.2022 pod čj.: RSD-126823/2022, Správni orgán posoudil předložený
návrh žadatele ze dne 16.8.2022 a protože neshledal důvody bránící vydání opatření, bylo
rozhodnuto, jak je výše ve výroku uvedeno.

Podklady pro r,ydání opatření obecnó povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je
uložena u zdejšíhosprávního úřadu,

Poučení:
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 zákona o správním řádu nelze podat
oprar,ný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničníInprovozu) opatření obecné
povahy nabývó účinnostipúťjmdnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Bialík Radoslav
odboť dopraly a silničníhohospodářství
oprávněná úřední osoba
,,

otísk uředního razítka"

Přiloha

:

-výkres č. l přechodné dopravní znaóeni- železničnípřejezd P6506 Jistebník (ve|.1xA3)
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Opatr'ení obecné povahy- stanovcní přechodnó ipravy provozu na pozcnlních
komuniltacich musí být vyvěšcno po tlobu 15 dlrá na írřední desce Městskóho úřadu
Bílovec a dále na úředníchdeskách úřadův obcích, ieiíchžsprávních obvodů se
opatření olrecné povahv týká a součastrě zveřejrrěna způsobcm Lrrr' ožriuj ícírndálkový
přístup a po sejnrutí neprod|cnč vrácena potvrzena (podpiscnl oprávnčrró osoby) zpět na
Městský úřad Bílovec, odbor clopravy a silrričnílro hospodářství.

Vyvěšeno dne

:

,,l,.?.,,p.??

Sejmuto dne

:

t/r4r^;
Razítko a poclpis orgánu, kter} potvrzLrje vyvěšenía sejrr-rlrtí piselTlrosti.
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Rozdělovník:
Datová schránka

-TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka č,251414,79ó 0l Prostějov, iČO: 2SSO8SZ 1- cestou
zmocněnce SEKNE spol. s r.o,, Hamerská č. 12, 772 00 olomouc, IČo: 62363701, IDDS:
nppsei2

Datová schránka
-Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova č. 795ll, 702
000957 l 1, středisko Nový Jičín,středisko Ostrava, IDDS: jytk8nr

23

Ostrava, IČO:

Datová schránka
-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanskáu1. č. 12, l40 00 Praha 4, lČo: 65993390- sídlo
Na Pankráci č.546156, l45 05 Praha- Správa Ostrava, Mojmírovců č. 5, 709 81 OstravaMariánské Hory, IDDS : zjq4rhz
Dotčený orqán:

Datová schránka
-Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo náměstí č. 8,729 30 Ostrava, IČO;
00845451, IDDS : 5zubv7 w
Datová schránka
-Městský úřad Nový Jičín,odbor dopravy, Masarykovo náměstí č. 1,741 01Nový Jičín,
IČo: 0029821 2, I DDS : ywmb4nc
Datová schránka
-Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, úzernního plánování a památkové péče,
Štefánikova č. \ | 63 l 1 2, 7 42 2 1, Kopřivnice, IČo ; 0029807 -], I D D S : 4 2 bb 7 z g

s žádostí o vvvěšení na úřední desce:
-Městský úřad Bílovec, odbor vnitřních věcí, 17 ,listopadu č. 411,'743

0i Bílovec

Datová schránka
-obec Jistebník, Jistebník č. 419,742 82 Jistebník, IČo: 002980l8, IDDS:tlxyb2ws
(vyvěšení na úřední rlesce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Datová schránka
-Město Studénka, náměstí Republiky č,762,742 13 Studénka, 1Čo:00298441, IDDS:
vz3bvhc (vyvěšení na úřední desce tohoto městského úřadu je jen pořádkové)

Datová schránka
-obec Bravantice, Bravantice č.223,742 8l Bravantice, IČo: 68921063, IDDS:8t9arye
(vyvěšenína úřední desce tohoto obecniho úřadu je jen pořádkové)
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Datová schránka
-obec Mošnov, Mošnov č.96,742 5l Mošnov, IČo: 00600792, IDDS; tq9curb
(vyvěšení na úřední desce tohoto obecního úřadu je jen pořótlkové)
Datová schránka
-obec Petřvald, Petřvald č. I8,742 60 Petivald u Nového Jičína,lČo: 00298263, IDDS:
ntpb6g4 (vyvěšení na úředni desce tohoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Datová schránka
-Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká č. 1,739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO:
00297232, IDDS: asxbíií' (vyvěšení na úřednídesce íohoto obecního úřadu je jen
pořádkové)
Datová schránka
-obec Bilov, IČo 48430749, Bílov č. 5, 743 01Bílov,IDDS: e4raxmp
(uyvěšení na úřední desce uhoto obecního úřadu je jen pořádkové)
Na vědomí:
Datová schrállka
-Po}icie ČR, Krajské ředitelstvi policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát
Nový Jičin, Svatopluka Čecha č. ||,'74l 01 Nový Jičína Odbor služby dopravni policie,
30. dubna 24,728 99 Ostrava, 1DD,S: n5hai7v
Datová schránka
-Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy, 28. řijna č, 117 ,702 18 Ostrava, IČO:
708 906 92, IDDS: 8x6bxsd
Datová schránka
-Zdravotnická záchranná slrržba MSK, příspěvková organizace, Výškovická ě. 2995/40,
700 30 Ostrava, 1DD§: muamahn
Datová schránka
-Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická č.2995140,700 30 Ostrava, IDDS: spdaive

Datová schránka
-Transdev Morava s.r.o., Bozděchova č.56718,702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČO:
06738346, IDDS : 9n2 2bb7
-Město Bílovec, IČo: O029"t"7 55, Slezské náměstí č,p. 1/I,143 01 Bílovec
Ostatní:
-spis DSH

Stfana 6

k.
,r

\'ró-' .,,

!l

!r-,

1\

aď',

,_or",t,o"\|^\u*
a

šo."§'

Ý-a'

'.,rd*

E

',.

..

E

?o;

q

§;

"X-

'"-'

"-

=,

o:

§'

Bť
3 €."

ňr(§
"j,<s/

.q.ouÝ

ďť-

*-§
-/B, n""'

"

/§!

\ ' 4'n '4.'
-qut,u"
é
-*o^^
qť

1q-

-i,.

aň-

ll,i

f,,

ž,

?-<

iiz

o

c ?.m

itF
i, í" 3

í

T

o
Nl
o
n

?<q

oN,
co

c=m
? >,l

9)

§

Zo

p

dh

o)

g4,n

};;
i,r3
N ^-=

