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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Na základě návrhu společnosti Gardenline s.r.o., IČO 27263827, Na Vinici 948/13, 412 01  Litoměřice, ze 

dne 10.11.2022, a po předcházejících projednání návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Opavě (stanovisko č.j. KRPT-158179-1/ČJ-2020-
070606-02 a KRPT-250298-2/ČJ-2022-070606-01), 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: 

 

pozemní komunikace:  Dolní Benešov silnice I/56 (ul. Hlučínská), III/4676 (ul. Hájecká) 

    Hlučín  silnice I/56 (ul. Opavská), II/469 (ul. Celní), MK Jahodová 

    Kozmice silnice I/56 (ul. Hlavní), MK Poručíka Hoši 

Jilešovice silnice III/4678 (ul. Slezská), MK Kamenec, Kozmická 

Děhylov silnice II/469 (ul. Porubská), III/4673 (ul. Zemědělská) 

Dobroslavice silnice III/4673 (ul. Slezská) 

Háj ve Slezsku silnice III/4678 (ul. Jilešovská), III/4673 (ul. Hlavní) III/4676 (ul. 
Hájecká) 

popis značení: viz. přiložená „Situace DIO – II.etapa výstavby“ (1 list formátu A3) 

důvod umístění: realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace po těžbě štěrkopísku u 
Hlučína – I.etapa“ 

termín umístění: 31.1.2023 – 30.6.2023 
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Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bude Ing. Petr Vojtíšek – žadatel. 

 

 

Další podmínky: 

1) Dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení a musí 
odpovídat vzorům uvedeným ve vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšky apod.) musí být provedeno v souladu zejména 
s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 532/2013-120-
STSP/1, ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013 a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“, schváleno MD ČR č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, s účinností od 
1.4.2015. 

3) Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro 
provozní informace musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu na pozemních 
komunikacích v místě stavby. 

4) Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno, nebo bude silniční 
provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

5) Přenosné dopravní značení bude umístěno na červeno-bíle pruhovaných sloupcích, čímž bude zdůrazněna 
nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. 

 

 
Odůvodnění : 

Dne 10.11.2022 byl Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby a životního prostředí – oddělení silničního 
hospodářství doručen návrh společnosti Gardenline s.r.o., IČO 27263827, Na Vinici 948/13, 412 01  Litoměřice, 
ke stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „Sanace, rekultivace a 
revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o podnětu. 

 
Jelikož byl návrh přechodného dopravního značení s dotčeným orgánem v minulosti již projednáván 

(např. KRPT-158179-1/ČJ-2020-070606-02, nebo KRPT-250298-2/ČJ-2022-070606-01) a nový návrh zůstává 
shodný s již dříve vydanými stanoveními (jedná se defacto o pouhé prodloužení termínu účinnosti stanovení), 
neprojednával správní orgán tento návrh s dotčeným orgánem, pouze jej zkontroloval, zda je shodný 
s vydanými stanoveními 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 
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Obdrží : 
1. Gardenline s.r.o., IDDS: ghx7quj 
2. Město Hlučín, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  Hlučín 
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 
4. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Opava, IDDS: jytk8nr 
5. Obec Kozmice, IDDS: fpfayh2 
6. Město Dolní Benešov, IDDS: s4qbesg 
7. Obec Děhylov, IDDS: aq7bmb2 
8. Obec Háj ve Slezsku, IDDS: cskbqd7 
9. Obec Dobroslavice, IDDS: fj2aza4 
  
dotčené orgány státní správy 
10. Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava, IDDS: n5hai7v 
13. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd 
  
Ostatní: 
14. Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, Mírové náměstí č.p. 24/23, 748 01  
Hlučín 
15. Obecní úřad Kozmice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fpfayh2 
16. Městský úřad Dolní Benešov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: s4qbesg 
17. Obecní úřad Děhylov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: aq7bmb2 
18. Obecní úřad Dobroslavice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce, IDDS: fj2aza4 
19. Obecní úřad Háj ve Slezsku - se žádostí o vyvěšení na úřadní desce, IDDS: cskbqd7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
Hlučín, Obecní úřad Kozmice, Městský úřad Dolní Benešov, Obecní úřad Děhylov, Obecní úřad 
Dobroslavice a Obecní úřad Háj ve Slezsku.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:     .................................       Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.  
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