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Veřejná vyhláška 
 

 

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

dopravní omezení – silnice  II/482, MK parc.č. 1762/1 a účelové komunikace parc.č. 

1664/1 v k.ú. Rybí 
 

 

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

pozemních komunikacích) s přenesenou působností stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

silničním provozu“), vydává jako věcně a funkčně příslušný správní  úřad na žádost  
 

COLAS CZ, a.s., Sládkova 14, 702 00  Ostrava, IČ 26177005, zastoupené na základě plné 

moci  společnosti  SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00  Olomouc, IČ 62363701 (dále jen 

žadatel),  
 

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích, toto stanovení: 
 

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, po předchozím  souhlasu vlastníka komunikace Obec Rybí a 

příslušného orgánu Policie ČR, KŘP MS  kraje, územní odbor, DI Nový Jičín ze dne 29.06.2017 čj. KRPT-

140464-2/ČJ-2017-070406  vyhovuje žádosti, podané dne 03.07.2017, kterou podal žadatel a tímto 

 

s t a n o v í 

 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o 

silničním provozu, spočívající v umístění přenosného dopravního značení na silnici II/482, MK parc.č. 

1762/1 a účelové komunikaci parc.č. 1664/1 v k.ú. Rybí umístěním svislých dopravních značek pro úpravu 

silničního provozu z důvodu realizace akce !D48 Rybí – MÚK Rychaltice“. 

 

 Pro úpravu provozu na komunikaci se stanoví tyto podmínky: 

 



1.  Umístění přenosného dopravního značení  pro dopravní omezení bude provedeno podle odsouhlasené 

přiložené dokumentace č.j. OD/46262/2017, která je součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních  komunikacích. Žadatel je povinen dodržet podmínky  stanovené ve vyjádření PČR DI Nový 

Jičín pod č.j. KRPT-140464-2/ČJ-2017-070406. 

2. Dopravní značení a zařízení  bude provede v reflexní úpravě podle normy ČSN 018020 a ČSN EN 12899-

1, zákona č. 361/2000 Sb, o silničním provozu a  vyhlášky č. 294/2015 Sb.,  kterou se provádí zákon o 

silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích TP 66 – III. vydání, schváleno  MD ČR č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015 a 

umístění  provede  právnická  nebo fyzická  osoba s platným oprávněním a způsobilostí podle metodického 

pokynu MD SJ-PK. 

3 Žadatel je povinen udržovat dopravní značení  po celou dobu dopravního  opatření. Dále zajistí doplnění 

dopravního značení dle pokynů úřadu, pokud bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu 

nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace. Po ukončení dopravního opatření je 

žadatel povinen uvést dopravní značení do původního stavu. 

4. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je zdejší silniční správní úřad oprávněn 

nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního 

zákona. 

5. Při realizaci stavby musí být zajištěn přístup vlastníkům pozemku v prostoru dočasného dopravního 

značení. 

 

6. Popis omezení obecného užívání místní komunikace a užití přenosného dopravního značení je následující: 

a) přesné označení omezení provozu: dle přiložené dokumentace  

b) doba trvání omezení: od 17.06.2017 do 17.12.2017. 

c) stanovení trasy objížďky:  nestanoví se 

d ) jméno a příjmení  pracovníka odpovědného: Ing. Petr Čmiel, tel.: 725 337 217 – COLAS CZ a.s.  

 

Odůvodnění: 

 

Žádosti ze dne 22.05.2017, kterou podal  žadatel bylo vyhověno v plném rozsahu, při respektování 

podmínek stanovených zdejším úřadem, vyjádřením vlastníka komunikace Města Nový Jičín, a příslušného 

orgánu Policie ČR, KŘP MS kraje ÚO,DI Nový Jičín.        
 

Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u 

Městského úřadu Nový Jičín, odboru dopravy. 
 

Poučení:  

Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů  nelze  podat  opravný  prostředek.  Podle  § 77 odst. 5  zákona o silničním provozu opatření obecné 

povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nabývá účinnosti 5 dnem po 

vyvěšení veřejné vyhlášky. 

                                     

 

(otisk úředního razítka) 

 

Pavel Žáček v.r. 

referent odboru dopravy   

 

        

Příloha: 

 

Návrh přenosného dopravního značení a jeho umístění 
 

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být 

vyvěšeno po dobu 15 dnů na Městském  úřadu Nový Jičín   na úřední desce a zveřejněno způsobem 

umožňující dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne:…………..                                                                           Sejmuto dne:  ………… 



Razítko a podpis:                                                                                         Razítko a podpis 

 

 

 

 

Rozdělovník:            
žadatel 

Obec Rybí, 
                                                         
Dotčené orgány: 

Policie ČR, KŘP MS kraje, DI Nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 01 Nový Jičín 
 

 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

Město Nový Jičín 
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