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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle
§ 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „správní řád“), na základě návrhu společnosti DAVOZ ZNAČKY s. r. o., se sídlem Bítov
106, 743 01 Bítov, IČO 29462223, která zastupuje na základě plné moci ze dne 11.09.2020
společnost ZLINMARK DZ s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno,
IČO 04262701, (dále jen „žadatel“), ze dne 24.02.2021, doplněné dne 26.04.2021 a 17.05.2021,
po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká
848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-88180-2/ČJ-2021-070208 ze dne
14.05.2021, po projednání s majetkovým správcem uzavírané krajské silnice č. III/4763 a silnice
č. II/474 a II/648, po kterých je vedena objízdná trasa - Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek ze dne 25.02.2021, po vyjádření obce Hnojník ze
dne 26.04.2021, obce Vělopolí ze dne 26.04.2021, obce Střítež ze dne 15.04.2021, města Český
Těšín ze dne 26.04.2021, na základě vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, ze
dne 18.03.2021 (doručené dne 31.03.2021), vyjádření dopravního úřadu - Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, Odboru dopravy, ze dne 28.04.2021, na základě ústního projednání dne
15.04.2021 a 04.06.2021, postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
vydává opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích v k. ú. Střítež, Hnojník, Třanovice, Horní Žukov a Vělopolí,
označující dopravní omezení:
1. úplnou uzavírku silničního provozu na krajské silnici č. II/4763 umístěné na pozemku
parc. č. 1141/6, 1207/17 a 1141/1 v k. ú. Střítež, v úseku délky cca 450 m od domu Střítež
čp. 121 (u trafa) po katolický kostel sv. Petra a Pavla a hřbitov, ve kterém bude probíhat
výstavba mostního objektu, přeložka silnice č. III/4763 a stavba hlavní trasy silnice pro
motorová vozidla č. I/68 (obchvatu) – SO 262 a SO 209,
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2. vedení objízdné trasy po silnicích s označením „Vělopolí“:
po silnici č. I/68 z obce Střítež až do obce Hnojník, č. II/474 v obci Hnojník až do obce
Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se
předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská.
Termín přechodné úpravy provozu:
od 01.08.2021, příp. na základě pokynu silničního správního úřadu v závislosti na dokončení
stavby „20066 – I/68 Střítež – Rakovec“, do 30.04.2022.
Přechodná úprava provozu je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci
stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, za těchto podmínek:
1) Uzavírka bude platná pro všechna vozidla (včetně IZS – Integrovaného záchranného
systému a BUS) mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy přilehlých domů v obci Střítež.
2) Omezení se dotkne autobusové dopravy a obslužnosti autobusových zastávek (dopravce
ČSAD Havířov a.s.) takto:
linka 871 747 Český Těšín – Vělopolí – Střítež – Hnojník bude ukončena na zastávce
Střítež,,kostel.
Linkou 871747 nebudou po dobu uzavírky obslouženy zastávky:
Střítež,,transformátor
Střítež,,Obecní úřad
Střítež,,u parku
Střítež,,žel.zast.
Hnojník,,rozhraní
Hnojník,,obch.stř
Hnojník,,škola polská
Spoje linky 871 748 Třinec – Střítež – Řeka, které jsou vedeny závlekem do Vělopolí,,Obecní
úřad, budou vedeny pouze po zastávku Střítež,,Obecní úřad.
Linkou 871748 nebudou obsluhovány zastávky:
Střítež,,kostel
Střítež,,transformátor
Střítež,,Obecní úřad.
Na uvedené linky 871747 a 871748 budou zpracovány výlukové jízdní řády v termínu do
30.06.2021. S výlukovými jízdními řády budou seznámeni starostové dotčených obcí
a v předstihu informována cestující veřejnost (dopravce vyvěsí na označníku zastávek).
3)

Vybudována bude pěší trasa v celém uzavíraném úseku se zpevněným povrchem,
s oddělením od staveniště, s normovými parametry (sklony a šířky). Udržovat trasu bude
stavba, zodpovědná osoba: Ing. Pavel Fischer, tel. č. 602 738 032.

4)

Uzavírka bude probíhat v souladu s další uzavírkou silničního provozu na krajské silnici
č. II/474 umístěné na pozemku parc. č. 1540/1 v k. ú. Hnojník, v cca km 16,834 – 17,268
silničního staničení, platná pro vozidla, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez 3,7 m,
probíhající v termínu 17.05.2021 – 30.11.2021, vše v souladu s opatřením obecné povahy
č. j. MMT/30373/2021/Do/Ba ze dne 11.05.2021.

5)

Umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude provedeno podle schválené
přiložené dokumentace č. j. MMT/39436/2021/Do/Ba za podmínky, že oproti předloženému
grafickému návrhu bude upraveno:
 před křižovatkou silnice č. II/474 a silnice č. I/68 v obci Hnojník, ze směru jízdy od obce
Třanovice bude zrušeno dopravní značení č. IS 11b „Střítež“,
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na silnici č. III/4763 bude u uzavřeného úseku silnice doplněno výstražné světlo S1
u všech zábran pro označení uzavírky – dopravního zařízení č. Z 2 na celkový počet
3 x,
dopravního značení č. A 15 „Práce“ doplněno výstražné světlo typu S1, nebo bude
značení umístěno na žlutozelený retroreflexní podklad.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude dočasně
zneplatněno.
Zodpovědná osoba za stavbu: Ing. Pavel Fischer, společnost EUROVIA CS a.s., tel. č.
602 738 032.
Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu:
Kamil Kedroň, tel. č. 608 445 506.
Zodpovědná osoba je povinna zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení
a zařízení tak, aby bylo po celou dobu dopravního omezení řádně osazeno, udržováno
v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná viditelnost, rozpoznatelnost
a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci, posunutí, zakrytí
apod.
6) Pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení
účastníků silničního provozu (oplocení, zábrany).
7) Přechodná úprava provozu je povolena na dobu nezbytně nutnou pro provedení mostního a
souvisejících objektů. Po ukončení prací, max. však v termínu do 30.04.2022, bude přechodná
úprava provozu odstraněna.
8) Přechodná úprava provozu musí být provedena a umístěna v souladu se stávajícím
dopravním značením, v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, současně i podle
příslušných norem a Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích –
TP 66 platného znění.
Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních
značek musí byt schváleného typu.
9) Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu je žadatel povinen zajistit
doplnění nebo úpravu dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace podle pokynů
správního orgánu nebo Policie ČR.
10) V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je správní orgán oprávněn
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního přestupku podle
zvláštního zákona.
11) Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy (podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
Odůvodnění:
Správnímu orgánu byla dne 24.02.2021 doručena žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy
provozu související označující omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na
vymezeném úseku silnice č. III/4763 v k. ú. Střítež, a vedením objízdné trasy s označením
„Vělopolí“ po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do
obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici
Vělopolská. Uzavíraný úsek bude označen od domu Střítež čp. 121 po katolický kostel a hřbitov
v délce vozovky 450 m. Uzavírkou dojde k zamezení dopravního propojení obce Střítež a Vělopolí,
uzavírka bude platná pro všechna vozidla (včetně IZS a BUS) mimo vozidla stavby a dopravní
obsluhy přilehlých domů v lokalitě u trafa a bytovek u kostela.
Omezení se dotkne autobusové dopravy linky Český Těšín-Vělopolí-Střítež-Hnojník a TřinecStřítež-Vělopolí-Řeka a obslužnosti autobusových zastávek, kterou zajišťuje dopravce ČSAD
Havířov a.s., v rozsahu doloženého stanoviska dopravního úřadu ze dne 28.04.2021.
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Na ústním jednání dne 15.04.2021 bylo dohodnuto, že zhotovitel stavby vybuduje pěší trasu podél
uzavíraného úseku. Náhradní chodník bude mít zpevněný povrch, bude řádně oddělen od
staveniště, bude vybudován s normovými sklony a šířky. Po celou dobu trvání omezení bude
chodník udržovat (i v zimním období) zhotovitel stavby, zodpovědná osoba Ing. Pavel Fischer, tel.
č. 602 738 032.
Omezení uzavírkou na silnici č. III/4763 musí respektovat další uzavírku silničního provozu na
krajské silnici č. II/474 v k. ú. Hnojník, v cca km 16,834 – 17,268 silničního staničení, která je
platná pro vozidla vyšší než 3,7 m a byla správním orgánem povolena v termínu 17.05.2021 –
30.11.2021.
Správnímu orgánu bylo zřejmé zkoordinovat termíny dopravního omezení na území obce Střítež.
Jedná se o omezení uzavírkou silničního provozu na silnici č. I/68 v rámci opravy povrchu vozovky
akce „20066 – I/68 Střítež – Rakovec“, jak je projednáváno ve správním řízení u Krajského úřadu
MSK, odboru dopravy, a předmětnou úplnou uzavírku silnice č. III/4763 (propojující obec Střítež
a Vělopolí) vyvolanou výstavbou přeložky silnice č. I/68 v rámci stavby „I/68 Třanovice – Nebory“,
správní orgán svolal dne 04.06.2021 ústní jednání. Prodloužení dopravního omezení na silnici
č. I/68 má významný dopad na uzavírku na silnici č. III/4763.
Na jednání bylo dohodnuto, že správní orgán vydá povolení k omezení uzavírkou na krajské silnici
č. III/4763 s termínem zahájení od 01.08.2021, příp. na základě pokynu silničního správního úřadu
v závislosti na dokončení stavby „20066 – I/68 Střítež – Rakovec“, které se předpokládá do
31.07.2021. Před zprovozněním opravovaného úseku silnice č. I/68 bude co nejdříve, v termínu
nejlépe 5 dnů předem, kontaktovat Ing. Čech (Skanska a. s.) správní orgán o tom, že provoz na
silnici č. I/68 nebude k danému dni již omezen. Tento správní orgán pokynem (úředním
záznamem) umožní zhotoviteli stavby „I/68 Třanovice – Nebory“ zahájit práce spojené s uzavírkou
na silnici č. III/4763 v obci Střítež.
Požadovaná přechodná úprava provozu související s označením uzavírky na krajské silnici
č. III/4763 a objížďky označené jako „Vělopolí“ byla, na základě jednání ze dne 15.04.2021
a 04.06.2021, správním orgánem povolena v termínu od 01.08.2021 do 30.04.2022.
Zodpovědná osoba za přechodnou úpravu provozu: Kamil Kedroň, tel. č. 608 445 506.
Policie ČR, se jako dotčený orgán v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu
k návrhu přechodné úpravy vyjádřila ve stanovisku č. j. KRPT-88180-2/ČJ-2021-070208 ze dne
14.05.2021.
Správní orgán obdržel potřebná stanoviska vlastníků pozemních komunikací a obcí, na jejímž
území bude uzavírka a objížďka probíhat, dále stanovisko dopravního úřadu a dotčeného orgánu
Policie ČR.
Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR jako
opatření obecné povahy postupem podle § 171 správního řádu.
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán nedoručoval návrh opatření
obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení:
Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, správní úřad podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, návrh opatření obecné
povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu nechat
posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce Magistrátu města Třince, vč. způsobu umožňující dálkový přístup – www.trinecko.cz,
a současně na úřední desce Obecního úřadu Hnojník, Obecního úřadu Třanovice, Obecního úřadu
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Vělopolí, Obecního úřadu Střítež a Městského úřadu Český Těšín, vč. způsobu umožňující dálkový
přístup – www.hnojnik.cz, www.tranovice.cz, www.tesin.cz, www.obecstritez.cz, www.velopoli.cz.
„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
oprávněná úřední osoba

Příloha
Situace dopravního značení (2 x A4)
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje, a současně na úřední desce obecního úřadu obce, jehož se má opatření týkat, vč.
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu patnácti dnů.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce vč. způsobu umožňující dálkový
přístup na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání vyhlášky s potvrzením o vyvěšení po
uvedenou dobu
1. Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Obecní úřad Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IDS zkqb4rp
3. Obecní úřad Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Vělopolí, IDS feva7mp
4. Obecní úřad Třanovice, Třanovice 250, 739 93 Třanovice, IDS zevbq7d
5. Obecní úřad Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník, IDS stdbeca
6. Městský úřad Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IDS dicbu92
Rozdělovník
I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci)
1. DAVOZ ZNAČKY s. r. o., Bítov 106, 743 01 Bítov, IDS a6iq5qn
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek–Místek, IDS jytk8nr
3. Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IDS zkqb4rp
4. Obec Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Vělopolí, IDS feva7mp
5. Obec Třanovice, Třanovice 250, 739 93 Třanovice, IDS zevbq7d
6. Obec Hnojník, Hnojník 222, 739 53 Hnojník, IDS stdbeca
7. Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, IDS dicbu92
8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, IDS
zjq4rhz
II. Dotčený orgán státní správy
1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IDS
8x6bxsd
3. Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy, Pod Zvonek 875/26, 737 01
Český Těšín, IDS dicbu92
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