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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Na základě návrhu společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00  Praha, ze dne 

3.8.2022, a písemném projednání návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s Krajským 
ředitelstvím Policie Moravskoslezského kraje, odborem služby dopravní policie (stanovisko č.j. KRPT-161173-
2/ČJ-2022-0700DP ze dne 22.7.2022), odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního hospodářství 
Městského úřadu Hlučín, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává dle § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
opatřením obecné povahy toto 

 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

v následujícím rozsahu: 

 

silnice:    II/469 – ul. Porubská 

    III/4673 – ul. Zemědělská  

    III/46614 – ul. Dobroslavická 

místo: II/469 – úsek mezi křižovatkou se silnicí III/4673, po křižovatku se silnicí 
III/46613 

 III/4673 – úsek mezi křižovatkou se silnicí II/469, po křižovatku se silnicí 
III/46614 

 III/46614 – úsek mezi křižovatkou se silnicí III/4673, po začátek katastrálního 
území obce Plesná  

popis značení: viz. přiložené výkresy (2 listy formátu A3) 

důvod umístění:  realizace opravy povrchu silnice III/46614 

termín umístění:  17.8. – 10.9.2022 

 

 

Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bude Petr Vagner DiS. – stavbyvedoucí společnosti. 
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Další podmínky: 

1) Dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno dle platných zákonů, vyhlášek, technických 
předpisů a norem, dále bude přechodné dopravní značení a zařízení (i světelné signály) užito jen na dobu 
nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na 
dotčené PK bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu). 

2) Po dobu užití bude přechodné dopravní značení a zařízení (i světelné signály) udržováno v náležitém 
stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost, a nedocházelo vlivem povětrnostních 
podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí aj. 

3) Neplatnost místní úpravy provozu nebo jejich částí bude vyjádřena škrtnutím oranžovo-černým pruhem 
(pruhy), nebo překrytím červeným křížem (tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní 
značky upravující přednost), či jiným způsobem, například zakrytím, nebo demontáží činné plochy dopravní 
značky. 

4) Za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení číslo Z2 – Zábrana pro označení uzavírky a dopravní 
zařízení číslo Z4 – Směrová deska vždy doplněné o soustavu výstražných světel, a svislé dopravní značení 
číslo A15 – Práce bude doplněné o výstražná světla (příp. bude DZ číslo A15 - Práce umístěno na 
retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu). 

5) Všechny otevřené výkopy, nacházející se na PK, nebo v jejich blízkosti budou zabezpečeny vhodným 
opatřením tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb pracovníků stavby v úrovni uzavírky a ostatních účastníků 
provozu /např. oplocení staveniště, instalace svodidel, stanovení náhradní pěší trasy pro chodce apod.). 

6) V dotčených úsecích PK bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – integrovaného záchranného systému, 
z důvodu zajištění včasného a účinného zásahu složek IZS. 

 
Odůvodnění : 

Dne 3.8.2022 byl Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby a životního prostředí – oddělení silničního 
hospodářství doručen návrh společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova 982/4, 150 00  Praha, ke 
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/469, III/4673 a III/46614 v obcích Děhylov a Dobroslavice z 
důvodu realizace opravy povrchu silnice III/46614. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o podnětu. 

Jelikož bylo součástí žádosti i stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, odboru 
služby dopravní policie (stanovisko č.j. KRPT-161173-2/ČJ-2022-0700DP ze dne 22.7.2022), kterým byla 
přechodná úprava provozu projednána (s odůvodněním na přesah stavebních činností přes dva územní odbory 
Policie České republiky), konstatoval správní orgán, po prostudování předloženého návrhu, že jsou splněny 
veškeré zákonné podmínky pro kladné posouzení výše uvedeného podnětu a přistoupil k vydání tohoto opatření 
obecné povahy, kterým byla stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle přiloženého 
návrhu. 

 
 
Poučení : 
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Lukáš Vlach 
referent odboru výstavby a životního prostředí - oddělení silničního hospodářství 

 
Na vědomí : 
Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava, IDDS: n5hai7v 
 
 
Ostatní: 
Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Děhylov se žádostí o vyvěšení na úřední desce 

Obecní úřad Dobroslavice se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno (zveřejněno) po dobu 15-ti dnů. 
 
 
O vyvěšení této vyhlášky na místě k tomu určeném a elektronické úřední desce se žádá Městský úřad v 
Hlučíně, Obecní úřad Děhylov a Obecní úřad Dobroslavice.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:     .................................       Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.  
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