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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Na základě podnětu ze dne 10.11.2021 žadatele - Radim Kika (IČO 73781606), a po písemném 

projednání návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s Dopravním inspektorátem Policie 
ČR v Opavě (stanovisko č.j. KRPT-247420-1/ČJ-2021-070606-01 ze dne 16.11.2021), odbor výstavby, 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: 

1) pozemní komunikace: silnice II / 469  km 12,315 - 13,560 

místo: mezi obcemi Hlučín - Hať, viz. přiložená situace č.1 

popis značení: obecné schéma C/2 (dle TP 66 ze dne 12.3.2015 – č.j.21/2015-120-TN/1) 

důvod umístění:  vymezení pracovního místa pro osoby a mechanizaci pro ořez či kácení stromů 

termín umístění:  27.11.2021 -  31.1.2022 (7:00 – 16:00 hod.) 

 

2) pozemní komunikace: silnice III / 4696 km 4,922 – 5,157 

místo: Šilheřovice, viz. přiložená situace č.2 

popis značení: obecné schéma B/3, B/24 (dle TP 66 ze dne 12.3.2015 - č.j.21/2015-120-TN/1) 

důvod umístění:  vymezení pracovního místa pro osoby a mechanizaci pro ořez či kácení stromů 

termín umístění:  27.11.2021 -  31.1.2022 (7:00 – 16:00 hod.) 

 

Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bude Radim Kika - žadatel. 

 
 

Další podmínky: 

1) Dopravnímu inspektorátu Opava bude prostřednictvím datových schránek (IDDS : n5hai7v - Policie 
České republiky, Krajské ředitelství - dopravní inspektorát Opava, Hrnčířská 344/17, 746 25 Opava) vždy 
neprodleně oznámeno osobou umísťující dopravní značení, kdy, kde, za jakým účelem, na jaký časový úsek a 
jaké konkrétní schéma bude užito. Dále bude uvedeno jméno, příjmení a dostupný telefonní kontakt na osobu 
zodpovědnou za instalaci dopravního značení. Za prioritní zájem dopravního inspektorátu je v této situaci 
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považována skutečnost, že bude dopravní inspektorát disponovat informacemi a bude je moct využívat pro 
případný výkon služby a souvisejících náležitostí. V případě nesplnění výše uvedených podmínek žadatelem, 
vzniká ze strany dopravního inspektorátu Opava možné podezření na neoprávněné osazení dopravního 
značení. 

2) Navržené přenosné dopravní značky a dopravní zařízení musí tvořit vždy ucelený systém spolu se stávající 
místní úpravou provozu na pozemních komunikacích v místě stavby. 
3) Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku, aby byla 
zdůrazněna jejich nadřazenost nad místní úpravou provozu. Dále budou značky z rubové strany čitelně 
označeny přesným názvem společnosti a identifikačním číslem (tzv.IČO), která jej osadila. 

4) Osazení dopravního značení (vzdálenosti, podchozí výšky apod.) musí být provedeno v souladu 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. 
5) Ve dnech a hodinách, kdy budou práce zastaveny, musí být omezení provozu ihned zrušeno, nebo bude 
silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

 
Odůvodnění : 

Dne 10.11.2021 byl Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby – oddělení silničního hospodářství 
doručen podnět Radima Kiky, (IČO 73781606), místem podnikání ul. Gudrichova 117, 747 61 Raduň, ke 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích mezi obcemi Hlučín, Hať, Šilheřovice 
z důvodu vymezení pohyblivého pracovního místa na silnici II/469 a III/4696 pro pohyb pracovníků a strojní 
mechanizace při provádění ořezu větví ve výškách z plošiny a kácení stromů v pomocném silničním pozemku. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o podnětu. 

Správní orgán dne 12.11.2021 předložil v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému dotčenému orgánu – Policii 
České republiky návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k projednání. 

Dne 19.11.2021 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno stanovisko dotčeného orgánu – Policie ČR, 
DI Opava č.j. KRPT-247420-1/ČJ-2021-070606-01 ze dne 16.11.2021, kterým byl předložený návrh přechodné 
úpravy provozu projednán. 

Po vyzvání žadatele k úpravě předloženého návrhu přechodného dopravního značení na základě 
projednání s dotčeným orgánem, následného doručení upraveného návrhu správnímu orgánu a jeho 
opakovaného prostudování, odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako 
příslušný správní orgán, usoudil, že jsou již 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. 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
  
Eva Lasáková   v.r. 
referent odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
 
 
Na vědomí : 
Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava, IDDS: n5hai7v 
Správa silnic MS kraje – středisko Opava 
Obec Šilheřovice   
Obec Hať   
 
 
Ostatní: 
Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Šilheřovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Hať 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 Šilheřovice a Obecní úřad Hať.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:     .................................       Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.  
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