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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Na základě podnětu ze dne 12.4.2017 společnosti EUROVIA CS, a.s. Praha (IČO 45274924),
odštěpného závodu oblasti Morava, a po písemném projednání návrhu přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Opavě (stanovisko č.j. KRPT-98423-1/ČJ2017-070606-LH ze dne 3.5.2017), 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 III / 4697 (ul. Markvartovická)

místo:

Ludgeřovice, úsek od křižovatky s MK Chovatelská po křižovatku s MK Cihelní

popis značení:

viz. přiložená situace PDZ – úsek 1/A, 1/B ( výkr.č.1, 2)

důvod umístění:

provádění pokládky nového krytu vozovky na průtahu obcí Markvartovice

termín umístění:

dle povolení omezení obecného užívání uzávěrou komunikace

2)
pozemní komunikace:

MK Budovatelská; Na Rozhraní; Cihelní; Na Návsi

místo:

Ludgeřovice, před křižovatkami se silnicí III / 4697 (ul. Markvartovická)

popis značení:

viz. přiložená situace PDZ – úsek 1/A, 1/B ( výkr.č.1, 2)

důvod umístění:

provádění pokládky nového krytu vozovky na průtahu obcí Markvartovice

termín umístění:

dle povolení omezení obecného užívání uzávěrou komunikace

3)
pozemní komunikace:

silnice III / 4697; silnice III / 4696

místo:

Markvartovice, úsek od křižovatky s MK Písečná po okraj šilheřovického lesa

popis značení:

viz. přiložená situace PDZ – úsek 2/A/B – 5/A/B ( výkr.č.3 až č.10)
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důvod umístění:

provádění pokládky nového krytu vozovky na průtahu obcí

termín umístění:

dle povolení omezení obecného užívání uzávěrou komunikace

4)
pozemní komunikace:

MK U Obchodu; Jahodová; Ovocná; Okružní; U Dubu ;Prázdná;
K Rybníku; Polní; Zahradní; Sportovní; Dlouhá; Nad Hřištěm; K Lesu;
Ke Kapli; Spojná; Školní; Lipová; Na Hřibovci

místo:

Markvartovice, před křižovatkami se sil. III / 4697 (ul. Šilheřovická)

popis značení:

viz. přiložená situace PDZ – úsek 2/A/B – 5/A/B ( výkr.č.3 až č.10)

důvod umístění:

provádění pokládky nového krytu vozovky na průtahu obcí

termín umístění:

dle povolení omezení obecného užívání uzávěrou komunikace

5)
pozemní komunikace:

silnice III / 4697 (ul. Šilheřovická)

místo:

Markvartovice, úsek od křižovatky s MK Okružní po křižovatku se sil. III/4696

popis značení:

viz. přiložená situace PDZ – pohyblivé pracovní místo frézy ( výkr.č.11)

důvod umístění:

provádění frézování stávajícího živičného krytu a sanace podkladu vozovky

termín umístění:

dle povolení omezení obecného užívání uzávěrou komunikace

6)
pozemní komunikace:

silnice III / 4697 (ul. Šilheřovická)

místo:

Markvartovice, úsek od křižovatky s MK Okružní po křižovatku se sil. III/4696

popis značení:

viz. přiložená situace PDZ – pohyblivé pracovní místo staveb. úprav ( výkr.č.12)

důvod umístění:

zajištění bezpečnosti pracovníků při provádění staveb. úprav na průtahu obcí

termín umístění:

dle povolení omezení obecného užívání uzávěrou komunikace

Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích bude Ing. Vladimír Klíč – hlavní stavbyvedoucí společnosti EUROVIA CS, a.s.

Další podmínky:
1) Přenosné dopravní značky budou umístěny na červeno bíle pruhovaném sloupku a tím bude zdůrazněna
nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. Užité 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) Navržené přenosné dopravní značky pro přechodnou úpravu provozu, světelné a akustické signály a
dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém spolu se stávající místní úpravou provozu, do které budou
vloženy.
3) Osazení značek musí být provedeno dle TP 66 –Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích -3. vydání, které byly schváleny dne 12.3.2015 Ministerstvem dopravy a spojů České republiky
(č.j. 21/2015-120-TN/1) a jejich rozmístění bude provedeno dle projektové dokumentace schválené v tomto
správním řízení.
4) Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu
bude omezení provozu zrušeno, nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
Odůvodnění :
Dne 12.4.2017 byl Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby – oddělení silničního hospodářství doručen
podnět společnosti EUROVIA CS, a.s., Praha – odštěpného závodu oblast Morava se sídlem Ostrava-Kunčice,
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ul. Vratimovská 77, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obcích
Markvartovice a Ludgeřovice z důvodu plánované částečné uzávěry silnice III / 4697 po dobu pro provádění
stavebních úprav na jejím průtahu obcí Markvartovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o podnětu.
Správní orgán dne 27.4.2017 odeslal 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 předložený návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k projednání.
Dne 12.5.2017 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno stanovisko dotčeného orgánu – Policie ČR, DI
Opava č.j. KRPT-98423-1/ČJ-2017-070606-LH ze dne 3.5.2017, kterým byl udělen souhlas s předloženým
návrhem přechodné úpravy provozu.
Po prostudování předloženého podnětu a jeho projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, odbor
výstavby – oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako příslušný správní orgán, usoudil, 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.
„otisk úředního razítka“

Eva Lasáková v. r.
referent odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství

Na vědomí :
Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava
Správa silnic MS kraje – středisko Opava
Obec Ludgeřovice – silniční správní úřad
Obec Markvartovice – silniční správní úřad

Ostatní:
Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Ludgeřovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Markvartovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce

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 Ludgeřovice a Obecní úřad Markvartovice.

Vyvěšeno dne:

.................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

