
odbor vnitřních věcí 

Magistrát města ostravy 
odbor dopravy 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. j.: 
Sp. zn.: 

SMO/649645/22/OD/pro 

S-SMO/640016/22/OD/5 

Vyřizuje: Ind;. Procházka 
Telefon: +420 599 442 390 
Fax: +420 599 442 034 
E-mail: tprochazka@ostrava.cz 

Datum: 2022-09-30 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

P 

písemnost ev. Č. : 

vyvěšena dne 

sňata dne 

za správnost

souběžně zveřejněna na šnternetu 

30 _O~_ 2V? 

Rozdělovník 

VT Petřkovický potok, ul. Hlučínská, Ostrava, odstranění havarijního stavu 

Opatření obecné povahy 

podle 171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle 
X77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

Příkaz o dopravním značení (dočasném) 

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124, odst. 6, zákona 
Č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2, zákona č. 314/2002 Sb. a 
§19, vyhlášky č. 388/2002 Sb. místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice 
II.-III. tř. a pro místní komunikace I.-II. tř. ve svém územním obvodu a na základě předání žádosti od 
ÚMOb Petřkovice z důvodu vhodnosti i pro MK III. a IV. třídy a veřejné účelové komunikace na jeho 
území a na základě předání žádosti od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z důvodu vhodnosti 
i pro sil. 1/56 v okresech Ostrava-město a Opava ve smyslu §77, zákona Č. 361/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j. KRPT -3994-272/ČJ-2022-070706 
a souhlasem KŘ Policie MS kraje, odboru služby dopravní policie, č.j. KRPT-228603-2/ČJ-2022-
0700DP, přechodnou úpravu silničního provozu takto: 

Příkaz o dopravním značení č. 6169/22 

ul. Hlučínská 
Podmínky příkazu: 
1. Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: VT Petřkovický potok — zatrubněné koryto VT, 

ul. Hlučínská - odstranění havarijního stavu Ul. Petřkovická — Přechodné dopravní značení 
(výkr. příl. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zprav. Jiří Břenek, září 2022, formáty 14A4, 14A4, 14A4, 14A4, 
10A4, 7A4, 2A4 -za účelem zveřejnění zmenšeno na 7x formát A4). 

2. Po uplynutí doby stanovené v bodě Č. 6 příkazu bude dopr. značení 
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ. stavu. 
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3. Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení §62, odst. 6, 
zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu se zásadami pro jeho 
provádění a umist'ování, musí být celoreflexní a lze použít výhradně dopravní značky a 
zařízení schválené k užívání na pozem. komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů CR. 

4. Značení instalované podle příkazu s výjimkou změn stávajících značek bude provedeno 
přenosným svislým dopravním značením na červenobíle pruhovaných nosičích, bude 
respektovat průjezdný (průchozí) profil a rovněž respektovat práva vlastníků objektů a 
nemovitostí na silničním pozemku i mimo něj. Bude rovněž staticky zabezpečeno a samotné nesmí 
tvořit překážku sil. prov. 

5. Dopravní značení na silnicích I.-III. tř. a místních komunikacích L až IV. tř. a VÚK dle tohoto 
příkazu bude realizováno výhradně až po převzetí dotčeného úseku komunikace k realizaci 
od vlastníka, resp. od jejího správce, po uvedení do původního stavu bude 
zajištěno předání zpět vlastníkovi (správci). 

6. Termín realizace: 3. 10. 2022 - 31. 1. 2023 
Pokud opatření nenabude účinnosti do uvedeného data zahájení realizace, platí přednostně pro 
zahájení realizace pozdější datum nabytí účinnosti. Datum ukončení realizace se vlivem toho 
neprodlužuje! 

7. Po dobu uvedenou v bodě č. 6 bude dopravní značení a zařízení udržováno ve stavu 
odpovídajícím tomuto příkazu a platným zásadám pro jeho provádění a po tuto dobu musí být 
současně osazeny dopravní značky a zařízení dle stanovení jiných úřadů (vlastníků) na těch 
navazujících pozemních komunikacích, kde to příslušnost daná §77, zák. č. 361/2000 Sb. popř. 
dalšími předpisy vyžaduje a kde to vyplývá z přílohy. 

8. Bude upraveno řízení křižovatky sil. 1/56 se sil. 111/46611 v obci Ludgeřovice tak, aby došlo k posílení 
signálu volno pro vjezd do křižovatky od Ludgeřovic a Markvartovic, a to postupem podle X77 
zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9. V dotčených (uzavřených) úsecích sil. 111, 46611 ul. Hlučínské bude vždy umožněn průjezd vozidel 
IZS — Integrovaného záchranného systému z důvodu zajištění včasného a účinného zásahu složek 
IZS. 

Za spinění podmínek tohoto příkazu zodpovídá: 
právnická osoba statutární město Ostrava, Magistrát, odbor investiční, Prokešovo nám. 8, 729 
30 Ostrava, IC: 00845451, zodpovědný pracovník: Ing. Pavel Hojgr, tel.: 727894668. 

Poučení: 
Při nedodržení podmínek příkazu může být na základě ustanovení §42 a, b, zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, postupováno vůči odpovědné osobě 
výzvou osoby pověřené výkonem státního dozoru a při zjištěném nepinění povinností daných 
uvedeným zákonem i uložením sankce silničním správním úřadem.. Tento příkaz o dopravním 
značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace jiným než 
obvyklým způsobem podle §25, zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, anebo k 
uzavírce podle §24 téhož zákona. Pokud výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná 
organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná omezení sil. provozu a podobně, musí 
zodpovědná osoba zajistit změnu příkazu, kterým se značení pro danou akci stanoví, jinak je tento 
příkaz neplatný a oprávnění z něj vyplývající zanikají,. Totéž platí, jestliže úřad (vlastník) příslušný pro 
navazující pozemní komunikace stanoví přechodnou úpravu v rozporu s tímto příkazem. Tento příkaz 
dále neřeší úpravy světelných signalizačních zařízení kromě kyvadlových, úpravy vozovek, 
přemístění zastávek, problematiku kapacit křižovatek apod., což můžou být faktory jinak ovlivňující 
zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní značení jen jednou z podmínek zajištění 
silničního provozu. Zde stanovená přechodná úprava sil. provozu nenahrazuje dočasné zakázání 
nebo omezení stání nebo zastavení podle §19a zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, a neopravňuje k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace 
ve smyslu §19b téhož zákona. 

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, dopinit nebo 
zrušit, bude-li to veřejný zájem vyžadovat. 
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Odůvodnění: 
Na žádost Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, byl projednán návrh na 
dopravní označení stavebních prací na zatrubněném vodním toku Petřkovický potok v ul. Hlučínské 
v Ostravě — Petřkovicích. Jde o odstranění havarijního stavbu zatrubnění na sil. 111/46611 ul. Hlučínské 
v úseku od ul. Hraniční po ul. Balbínovu (včetně), kde bude technologie stavby vyžadovat úpiné 
postupné uzavření ul. Hlučínské v dílčích úsecích po cca 20m délky. Z hlediska organizace sil. 
provozu však budou uzavřeny 4 kompaktní úseky tak, aby byla vždy zajištěna dopravní obsluha území 
prostřednictvím vedlejších komunikací. Do uzavřeného úseku v místech, kde aktuálně stavba 
neprobíhá bude vjezd na povolení stavby (stavbyvedoucího). Jednotlivé uzavřené úseky jsou od ul. 
Hraniční po ul. Ryšlinkovu, od ul. Ryšlinkovy po ul. lJ Sokolovny, od ul. U Sokolovny po ul. Balbínovu 
(vyjma) a v křižovatce s ul. Balbínovou. V dalším postupu prací jde zatrubněný potok mimo veřejné 
komunikace. Během 4. etapy (úseku) prací v ul. Hlučínské, tzn. v oblasti křižovatky s ul. Balbínovou, 
dojde k uzavření celé křižovatky vč. ul. Balbínovy. Pro uzavírku jsou značené objízdné trasy s využitím 
státní silnice I. tř. č. 56, dopad uzavírek je i na organizaci sil. provozu v obci Ludgeřovice. O samotných 
uzavírkách a objízdných trasách však rozhodne Magistrát města Ostravy jako příslušný silniční 
správní úřad podle jiného zákona (č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů) na základě 
samostatně podané žádosti. Obdobně přechodnou úpravu sil. provozu na silnicích II. a III. tř. a MK 
v Ludgeřovicích stanoví Městský úřad Hlučín. Projednání s dotčenými orgány — zejména s Policií ČR 
MR Ostrava, Dopravní inspektorát, se uskutečnilo dne 15.9.2022 se souhlasným stanoviskem. 

Přílohy: 
-situační výkresy dle podmínky č. 1 

Rozhodnutí o námitkách: 

Podle ustanovení X77, odst. 5, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá 
dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. 

Poučení o odvolání: 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173, odst. 2, zákona). 
Opatření obecné povahy podle §77, odst. 5, zákona Č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

"otisk úředního razítka" 

Ing. Břetislav Glumbík 
vedoucí odboru dopravy 
po dobu nepřítomnosti zastupuje: 
Ing. Martin Pácl, v.r. 

za správnost vyhotovení: 
Ing. Tomáš Procházka 
referent odboru dopravy 
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Rozdělovník (datovou schránkou): 

1. SMO, magistrát, odbor investiční (interně elektronicky) 
2. SMO, Městský obvod Petřkovice, Úřad městského obvodu, Hlučínská 135, 725 29 

Ostrava 
3. Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52 / 48, 74714 Ludgeřovice 
4. Město Hlučín - městský úřad, Mírové náměstí 23, Hlučín, 748 01 
5. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava 
6. MR Policie ČR - Dl, Výstavní 55, 703 49 Ostrava 
7. Správa silnic Moravskoslezského kraje, po., Uprkova 1, 702 23 Ostrava 
8. KR Policie MSK, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava 
9. Krajský úřad MSK, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

S žádostí o vystavení této veř, vyhlášky na dobu 15-ti dnů a zaslání potvrzení o době 
vyvěšení (datovou schránkou) : 

10. SMO, ÚMC)b Petřkovice 
11. Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52 / 48, 74714 Ludgeřovice 
12. MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde 
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Zodp. p.ojektmrs JIRi BŘENEK 
Jiří Břenek 
projektová činnost 
Na Obecní 1526710. 700 30 Ostrava-Hrabúvka 
Ič : 11550937 tel.: 737331962 
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Zodp. projektant JIŘÍ BŘENEK 
Vypracoval JIŘÍ BŘENEK 
Kreslil JIŘÍ BŘENEK 
Kontrola JIŘÍ BŘENEK 
Akce : 

VT PETŘKOVICKÝ POTOK - ZATRUBNĚNÉ KORYTO VT, UL. HLUČÍNSKÁ -
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Jiří Břenek 
projektová činnost 
Na Obecní 1528/10, 700 30 Ostrava-Hrabúvka 
IČ : 11550937 tel.: 737331962 

Investor: Statutární město Ostrava 
Fftloha : Datum Září, 2022 Čisto 

UI. Koblovská - usměrnění provozu u autobusové 
zastávky DPO "Šilheřovická" 
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