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Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy 

Městský úřad  Bohumín, odbor dopravy v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako obec s rozšířenou 
působností, dále dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“), vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve vymezeném 
území dle § 6 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností vydává dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) toto opatření obecné povahy. 

Správnímu úřadu byl dne 2. 4. 2019 doručen podnět  žadatele STRABAG Rail a. s., IČO 25429949, 
Železničářská 1385, 400 03  Ústí nad Labem, kterého zastupuje Ing. Milan Tkadleček, IČO 43976522, 
Grudova 1173, 747 05  Opava o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
v souvislosti s  „Oprava žel. přejezdu P6512 na MK ul. K Bezdínku v k.ú Dolní Lutyně“. Po 
projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajské Ředitelství Policie 
Moravskoslezského Kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát dne 1. 4. 2019 č. j. KRPT-
72325-1/ČJ-2019-070306 a Obecní úřad Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53  Dolní Lutyně, Správa 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, Bohumínská 1877, 735 06  
Karviná 

stanoví 

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích (v platném znění)  

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemní komunikaci 

 

dle přiložené odsouhlasené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených 
podmínek pro jejich realizaci: 
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1. Přechodné  dopravní  značení  bude  umístěno  na  komunikacích  dle  přiložené  a  

odsouhlasené  dokumentace, která  je  nedílnou  součástí  stanovení  přechodného  dopravního  
značení 

 

a) osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s  platnými TP, ČSN EN 
12899-1 (v platném znění) a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích (v platném znění)  

b) dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní 
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být 
narušeno vnímání dopravní situace 

c) instalace a umístnění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby 
uvedené komunikace 

d) při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo 
poškození dotčené pozemní komunikace. V opačném případě musí dojit okamžitě k nápravě 

e) přechodné dopravní značení musí být udržováno v takovém stavu, aby bylo po celou dobu akce 
správně a přehledně umístěno 

f) po ukončení akce resp. po ukončení platnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní 
značení ihned odstraněno z dotčené komunikace a uvedeno do původního stavu 

g) Městský  úřad  Bohumín, odbor dopravy, 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 

Termín pro stanovení přechodné úpravy:  

o 24. 4. 2019 od  07:00 hodin  do  3. 5. 2019 do 18:00 hodin 

o 20. 5. 2019 od 06:00 hodin  do  18:00 hodin   

o 21. 5. 2019 od 06:00 hodin  do  18:00 hodin   

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

Odůvodnění: 

Dne 2. 4. 2019 odbor dopravy Městského  úřadu  Bohumín, obdržel od žadatele STRABAG Rail a. s., 
IČO 25429949, Železničářská 1385, 400 03  Ústí nad Labem, kterého zastupuje Ing. Milan Tkadleček, 
IČO 43976522, Grudova 1173, 747 05  Opava žádost, která se týká osazení přechodných svislých 
dopravních značek  a dalšího dopravního značení dle schválené projektové dokumentace, z důvodu 
uzavření  komunikace  a  provádění  stavebních  prací  v souvislosti  se  stavbou „Oprava žel. přejezdu 
P6512 na MK ul. K Bezdínku v k.ú Dolní Lutyně“ ,  v termínu dne 24. 4. 2019 od  07:00 hodin  do  3. 
5. 2019 do 18:00 hodin, dne 20. 5. 2019 od 06:00 hodin  do  18:00 hodin,  dne 21. 5. 2019 od 06:00 
hodin  do  18:00 hodin. 

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.  
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Odbor dopravy Městského  úřadu  Bohumín  na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou 
opatření obecné povahy ve věci stanovení  přechodného dopravního značení podle schválené 
projektové dokumentace,  na  komunikaci v souvislosti  se  stavbou  „Oprava žel. přejezdu P6512 na 
MK ul. K Bezdínku v k.ú Dolní Lutyně“,  v termínu dne 24. 4. 2019 od  07:00 hodin  do  3. 5. 2019 do 
18:00 hodin, dne 20. 5. 2019 od 06:00 hodin  do  18:00 hodin,  dne 21. 5. 2019 od 06:00 hodin  do  
18:00 hodin. 

Žádost byla řádně projednána s dotčeným orgánem Policií ČR.  

Na základě projednání a zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná, 
byla stanovena přechodná úprava provozu, tak jak je uvedeno. 

Poučení o opravném prostředku:  

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze podat 
opravný prostředek. Ve smyslu ust. § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je 
možný přezkum u soudu.  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

„Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
  
Bc. Petr SOBEK v. r. 
oprávněná úřední  osoba 
 
 
 
 
  
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 

Toto  opatření obecné  povahy musí být umístěno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského  
úřadu  Bohumín, Masarykova  č. p. 158, Bohumín a Obecního úřadu Dolní Lutyně, Třanovského č. p. 10, 
735 53  Dolní Lutyně S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět  Městskému  úřad  Bohumín, 
odboru  dopravy. 

Příloha: 

Odsouhlasená situace dopravního značení - k nahlédnutí ve spisu 
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Obdrží: 
účastníci 
STRABAG Rail a.s., IDDS: 9vbgv95 
 sídlo: Železničářská č.p. 1385/29, Střekov, 400 03  Ústí nad Labem 3 
Ing. Milan Tkadleček, IDDS: 57ervax 
 sídlo: Grudova č.p. 1173/4, Kateřinky, 747 05  Opava 5 
Obecní  úřad Dolní Lutyně, IDDS: pptbvfj 
 sídlo: Třanovského č.p. 10, 735 53  Dolní Lutyně 
Obec Dolní Lutyně, IDDS: pptbvfj 
 sídlo: Třanovského č.p. 10, 735 53  Dolní Lutyně 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IDDS: jytk8nr 
 sídlo: Bohumínská č.p. 1877/4, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
Policie České republiky, Krajské Ředitelství Policie Moravskoslezského Kraje, územní odbor Karviná, 
dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v 
 sídlo: Mírová č.p. 1429/37, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
 
ostatní  účastnici  veřejnou  vyhláškou 
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