
*S00EX01UC7DE*

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA | SVORNOSTI 86/2 | HAVÍŘOV-MĚSTO | 736 01 | IČO: 00 29 74 88
tel: +420 596 803 111 | fax: +420 596 803 350 | posta@havirov-city.cz | IDDS: 7zhb6tn | www.havirov-city.cz 1/3

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA
ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB, ODDĚLENÍ DOPRAVY

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 30.11.2022 Rostislav Ondruch, IČ: 73282308

Mírová 94/4
747 20 VŘESINAZNAČKA SPISU: OKS/69448/Gó/2022

ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/322487/2022
VYŘIZUJE: Bc. Věra Górecká
TEL.: 596 803 327
E-MAIL: Gorecka.Vera@havirov-city.cz

DATUM: 5.12.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření

obecné povahy
Odstranění mostní konstrukce přes silnici č. III/47210, ul. Orlovskou v Dolní Suché,
dne 11.12.2022 v době od 07:00 hodin do 11:00 hodin - 1. etapa - úplná uzavírka,

v době od 11:00 hodin do 15:00 hodin - 2. etapa - částečná uzavírka
Havířov, Dolní Suchá, Orlovská

Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravy, jako příslušný správní úřad, dle
ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jako úřad obce
s rozšířenou působností, vykonávající přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 5 a § 77
odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn
a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), po předchozím projednání s vlastníky pozemních komunikací
dotčených stavbou a příslušným dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, čj.: KRPT-283609-1/ČJ-2022-070306
ze dne 30.11.2022

vyhovuje žádosti

Rostislav Ondruch, Mírová 94/4, 747 20 Vřesina (dále jen žadatel), v souladu s ustanovením § 171 zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) vydává Opatření obecné povahy, kterým
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

STANOVÍ
PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

1. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, z důvodu provádění stavebních prací pro stavbu:
Odstranění mostní konstrukce přes silnici č. III/47210, ul. Orlovskou v Dolní Suché, dne 11.12.2022
v době od 07:00 hodin do 11:00 hodin - 1. etapa - úplná uzavírka, v době od 11:00 hodin do 15:00
hodin - 2. etapa - částečná uzavírka, Havířov, Dolní Suchá, Orlovská, provést umístění přechodného
dopravního značení dle odsouhlasené, přiložené dokumentace čj.: MMH/322487/2022.

2. Přechodné dopravní značení řádně umístit na červenobílé pruhované sloupky (stojánky) ve výšce
nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky. Směrové desky Z 4 (případně zábrany Z 2) budou vždy řádně
opatřeny výstražnými světly typu S 7.
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3. Dopravní značení provést v retroreflexní úpravě dle zákona o silničním provozu, platných ČSN 01 8020
a umístit dle platných Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
Umístění provede způsobilá firma podle platných TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb
pozemních komunikací.

4. Stavbou dojde k omezení průjezdnosti veřejné linkové osobní dopravy:
Dotčená linka 874451 Havířov – Orlová – Dětmarovice, dopravce ČSAD Karviná a. s.. Zastávky, které
budou po dobu uzavírky spoji č. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, dočasně neobslouženy:
Havířov, Dolní Suchá, Sušanské rybníky,
Havířov, Dolní Suchá, Závodní,
Orlová, Lazy, Veverka,
Orlová, Lazy, škola.
Objízdná trasa bude vedena po silnicích č. II/475 – II/474 – I/59.
V případě změny termínu stavebních prací, bude dopravce a Koordinátor ODIS s.r.o., žadatelem
neprodleně informován (tel.: 555 440 357).

5. Po dobu provádění stavebních prací zajistit bezpečný průjezd vozidel IZS, BUS.

6. Po celou dobu stavebních prací dopravní značení udržovat v řádném technickém stavu, nesmí dojít
k znečištění přilehlých komunikací.

7. Vyžádá–li si to bezpečnost silničního provozu, je žadatel povinen PDZ změnit nebo doplnit, dle pokynů
příslušného orgánu PČR DI Karviná nebo správního úřadu.

8. Ihned po ukončení nebo přerušení stavebních prací dopravní značení neprodleně odstranit.

9. Osoba zodpovědná za organizování a zabezpečení stavebních prací a umístění přechodného dopravního
značení pan Rostislav Ondruch, tel: 724 193 066.

10. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší správní úřad, oprávněn nařídit
odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání přestupku podle zvláštního zákona.

Termín pro stanovení přechodné úpravy provozu dne 11.12.2022 v době od 07:00 hodin do 11:00 hodin –
1. etapa – úplná uzavírka provozu, v době od 11:00 hodin do 15:00 hodin – částečná uzavírka provozu.
V případě nepříznivých klimatických podmínek, bude termín posunut na 18.12.2022, ve stejném režimu
omezení. Žadatel je povinen o této změně informovat zdejší silniční správní úřad a všechny dotčené
orgány.

Odůvodnění:
Dne 30.11.2022 byl Magistrátu města Havířova, odbor komunálních služeb, oddělení dopravy, jako příslušnému
správnímu úřadu, žadatelem Rostislav Ondruch, Mírová 94/4, 747 20 Vřesina, podán návrh přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se zajištěním stavby: Odstranění mostní konstrukce přes
silnici č. III/47210, ul. Orlovskou v Dolní Suché, dne 11.12.2022 v době od 07:00 hodin do 11:00 hodin -
1. etapa - úplná uzavírka, v době od 11:00 hodin do 15:00 hodin - 2. etapa - částečná uzavírka, Havířov,
Dolní Suchá, Orlovská.

Protože návrhu bylo vyhověno v plném rozsahu, od odůvodnění se, v souladu s ustanovením § 68 odst. 4
správního řádu, upouští.

Návrh byl doložen dokumentací schválenou dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát Karviná, čj.: KRPT-
283609-1/ČJ-2022-070306, ze dne 30.11.2022.
Návrh byl projednán s vlastníky stavbou dotčených komunikací a příslušnými dotčenými orgány
Vzhledem k tomu, že správním úřadem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, přistoupil správní úřad k vydání stanovení ve znění, jak je
uvedeno výše.
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení §173 správního řádu).
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V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Bc. Věra Górecká, v. r.
oprávněná úřední osoba
silniční správní úřad

Příloha:
 ověřená situační dokumentace čj.: MMH/322487/2022

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Havířova, úřední desce
Městského úřadu Orlová, úřední desce Městského úřadu Petřvald, úřední desce Obecního úřadu Horní Suchá.

Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: ..…………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Obdrží:
navrhovatelé - účastníci řízení
Rostislav Ondruch, IDDS: 72gnk9m

dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát,
IDDS: n5hai7v
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 8x6bxsd
MmH, Sm Havířov, odbor komunálních služeb, Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov 1, dopravní úřad

na vědomí
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IDDS: jytk8nr
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz
Obec Horní Suchá, IDDS: w3cbd55, k vyvěšení na úřední desce úřadu
Město Orlová, IDDS: r7qbskc, k vyvěšení na úřední desce úřadu
Město Petřvald, IDDS: waqbb2k, k vyvěšení na úřední desce úřadu
Koordinátor ODIS s.r.o., IDDS: 24tgfvk
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: muamahn
ČSAD Havířov a.s., IDDS: yw2dmke
ČSAD Karviná a.s., IDDS: wfzdmnc
Technické služby Havířov a.s., IDDS: dyjtrwn
Městská policie Havířov, Karvinská 1a, Havířov - Město, 736 01 Havířov 1

Další účastníci veřejnou vyhláškou
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