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Městský úřad Orlová 
Osvobození 796, 735 14  Orlová-Lutyně 

odbor dopravy 
Kpt. Jaroše 1345, 73514  Orlová-Lutyně 

 
VÁŠ DOPIS ZN.:        

      
      
Město Petřvald 
Gen. Svobody 511 
73541  Petřvald u Karviné 

ZE DNE:       
NAŠE ZN.: MUOR  39334/2023 
SPIS ZN.: MUOR S 5929/2023/OD/SEZ 
VYŘIZUJE: Žaneta Seberová 
TEL.: 596 581 626 
FAX: 596 581 630 
E-MAIL: zaneta.seberova@muor.cz 
DATUM: 07.03.2023 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy č. 08/2023 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Petřvald 

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu 
s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním 
provozu, na základě žádosti Města Petřvald, IČ 00297593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 
Petřvald podané dne 01.03.2023,  
 

stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na území města Petřvald 
v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, následovně:  

I. 
Místo úpravy:  místní komunikace ul. Kulturní, objízdná trasa: ul. Školní, K Muzeu 
Důvod úpravy:  konání kulturní akce „Velikonoční jarmark“  
Úprava provozu:  05.04.2023,  06:00 – 20:00 hodin   
 
II. 
Místo úpravy:  místní komunikace ul. Kulturní, objízdná trasa: ul. Školní, K Muzeu 
Důvod úpravy:  konání kulturní akce „Letní otvírák“  
Úprava provozu: 10.06.2023,  06:00 – 24:00 hodin   
 
III. 
Místo úpravy: místní komunikace ul. Závodní, objízdná trasa: ul. Polní, Na Pustkách, část 

Závodní, Klimšová, Pod Zahradami, silnice I/59 ul. Ostravská 
Důvod úpravy:  konání kulturní akce „Petřvaldská pouť, 15. – 16.07.2023“  
Úprava provozu: 14.07.2023 od 18:00 hod - 17.07.2022 do 01:00 hod 
 
IV. 
Místo úpravy:  místní komunikace ul. Školní, objízdná trasa: ul. Kulturní, K Muzeu 
Důvod úpravy:  konání kulturní akce „Den tradic“  
Úprava provozu: 16.09.2023,  06:00 – 24:00 hodin    
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V. 
Místo úpravy:  místní komunikace ul. Kulturní, K Muzeu, objízdná trasa: ul. Školní 
Důvod úpravy:  konání kulturní akce „Vánoční jarmark“  
Úprava provozu: 25.11.2023, 06:00 – 20:00 hodin   
 

Odpovědná osoba za dopravní značení: Město Petřvald, paní Kochová, tel. 596 542 914 

Způsob vyznačení úpravy: Pomocí dopravních značek, signálů a dopravních zařízení dle návrhu 
úpravy dopravního značení, schválené Policií ČR pod KRPT-25214-6/ČJ-2023-070306, KRPT-
25214-5/ČJ-2023-070306, KRPT-25214-4/ČJ-2023-070306, KRPT-25214-3/ČJ-2023-070306,  
KRPT-25214-1/ČJ-2023-070306 ze dne 23.02.2023, které jsou přílohou tohoto stanovení. 
Provedení a umístění dopravních značek, signálů a zařízení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání“.  

Dopravní značení bude provedeno na náklady žadatele a bude udržováno v nezávadném stavu po 
celou dobu platnosti, po ukončení akce bude neprodleně odstraněno.  

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušných rozhodnutí o 
uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat městský úřad Petřvald. 

 

Odůvodnění 

Žadatel podal dne 01.03.2023 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích na území města Petřvald, z důvodu konání kulturních akcí v roce 2023, neboť jejich 
konáním dojde k omezení silničního provozu.  

Vzhledem k tomu, že tento návrh se týká umístění dopravních značek, signálů a dopravních 
zařízení, ze kterých vyplývají pro účastníky provozu na dotčených pozemních komunikacích 
odchylné povinnosti, než jaké jim stanoví obecná úprava provozu daná zákonem o silničním 
provozu, posoudil zdejší správní orgán, že při projednávání tohoto návrhu je nutné postupovat dle 
části šesté správního řádu upravující procesní postup vydání opatření obecné povahy. Žádost byla 
řádně projednána se správcem dotčených komunikací a s dotčeným orgánem, kterým je Policie 
České republiky, dopravní inspektorát Karviná. 

Postupem podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné 
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Vzhledem k tomu, že 
správní orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v rozsahu, jak je výše uvedeno, vydal toto opatření obecné povahy.  

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

 

 

 

Bc. Žaneta Seberová 
oprávněná úřední osoba 

silniční správní úřad 
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Příloha 

- PDZ „Velikonoční jarmark“ 
- PDZ „Letní otvírák“ 
- PDZ „Petřvaldská pouť“ 
- PDZ „Den tradic“ 
- PDZ „Vánoční jarmark“ 
 

Rozdělovník 

Doručí se: 
Město Petřvald, IČ 00297593, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald 
 
K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Orlová  
Městský úřad Petřvald 
 
Dotčené orgány státní správy: 
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát, IDDS  
 
 
 
Další účastníci veřejnou vyhláškou 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobru patnácti dnů na úřední desce 
Městského úřadu Orlová, Městského úřadu Petřvald. Upozorňujeme, že pro běh lhůt jsou 
rozhodná data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy na úřední desce správního 
orgánu, který toto oznámení vydal, tedy na úřední desce Městského úřadu Orlová. 

 

Vyvěšeno dne:                         Sejmuto dne: 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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