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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích
dopravní omezení místní komunikace na ulici Na Zahrádkách v Suchdole nad Odrou
při příčném překopu ,,Realizace přípojky NN“
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 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

Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 47195355
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 písemném souhlasném vyjádření- rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání místní komunikace jako majitele místní komunikace Suchdol nad Odrou ze dne
26.1.2017 a příslušného orgánu Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 01 Nový Jičín,
vyhovuje žádosti ze dne 23. 01. 2017, kterou podal Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01

Frýdek – Místek, IČO: 47195355
a tímto

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
silničním provozu, spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci na ulici Na
Zahrádkách v Suchdole nad Odrou na parc.č. 114/5 v k.ú. Suchdol nad Odrou. Úplná uzavírka a úpravu
dopravního značení z důvodu provádění příčného překopu při ,, Realizace přípojky NN“
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a pro umístění dopravního značení a zařízení se stanoví tyto podmínky:
1. Umístění přenosného dopravního značení místní komunikaci pro dopravní omezení částečnou
uzavírku bude provedeno podle odsouhlasené přiložené dokumentace č.j. OD/9180/2017,
která je součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
2. Dopravní značení a zařízení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, zák. č.
361/2000 Sb., v souladu s vyhl. Č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemcích komunikací TP 66,
Čj:21/2015-120-TN/1 ze dne 12.března 2015. Dopravní značení musí být provedeno v souladu se
stávajícím DZ dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní situace.
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. Žadatel zajistí postup provádění prací tak, aby nedošlo k zásahu silničního tělesa oproti schválené
dokumentaci nebo k případnému znečištění v důsledku prováděných prací. Ve smyslu obchodního
zákoníku ručí za škody způsobené z titulu prováděných prací správci silnice.
5. 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 neprodleně sdělil na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7, 702
00 Ostrava, Jana Petrášová, tel. 596 663 556, mailem jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz, tel.
596 663 550.(pouze v případě částečné či úplné uzavírky komunikace).
6. 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.
7. Obyvatelé dotčených nemovitostí budou v dostatečném předstihu vyrozuměni o omezení přístupu
k nemovitostem. Také bude zajištěn přístup složkám IZS.
8. Popis omezení o přenosného dopravního značení je
následující:
a) přesné označení uzavírky

místní komunikace ulice Na Zahrádkách
v Suchdole nad Odrou

b) doba trvání uzavírky:

od 6.3.2017 – 10.3.2017

c) stanovení trasy objížďky:

přes ul. 1. máje a Na Zahrádkách dle přílohy

d) jméno a příjmení pracovníka
odpovědného za organizaci a
zabezpečení prací:

Jiří Stronček tel.: 775 890607

Odůvodnění:
Žádosti ze dne 6. 2. 2017, kterou podal Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek –

Místek, IČO: 47195355
, bylo vyhověno v plném rozsahu, při respektování podmínek stanovených
zdejším úřadem, souhlasem majitele-rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace Suchdol nad Odrou
č.j.145/2017/Ba ze dne 26.1.2017 a příslušného orgánu Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín ze dne
23.1.2017 pod č.j. KRPT-7958/ČJ-2017-070406.
Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u
Městského úřadu Nový Jičín, odboru dopravy.
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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 dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky.

/ otisk úředního razítka /

Bc. Stanislav Kopecký
Referent odboru dopravy

Příloha:
Návrh přenosného dopravního značení a jeho umístění
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být
vyvěšen po dobu 5 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:
Účastníci řízení:

1. Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 47195355
2. Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, IDDS: fakba7w
Dotčené orgány:
1. Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 01 Nový Jičín

S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
2. Městský úřad Nový Jičín
3. Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, IDDS: fakba7w

Přílohy: situační nákres

3

