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- dle rozdělovníku -

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici III/46417 ulici Josefovickou

Opatření obecné povahy
podle §§ 171-173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Příkaz o dopravním značení (trvalém) č. 10549/14/Klimkovice
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124 odstavce 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů („dále jen dopravní zákon“), 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.-IV. tř. ve svém správním obvodu
ve smyslu § 77, dopravního zákona, místní úpravu silničního provozu dle situace umístění dopravního značení
místní úpravu silničního provozu takto:
Podmínky příkazu:
1. Příkaz bude proveden podle v příloze doložené situace umístění dopravního zařízení, odsouhlasené Policií
ČR MŘ DI Ostrava pod č.j. KRPT-258986/ČJ-2013-070706-MS ze dne 29. 11. 2013. Jedná se o umístění
zákazu vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46417 ulici Josefovickou
v Klimkovicích a Olbramicích. Zákazové dopravní značení má být doplněno tabulkou s textem Mimo
dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13) a na ostatních paprscích dotčených křižovatek má být omezení
avizováno předběžným dopravním značením.
2. Před realizací dopravního značení dojde k dohodě o jeho budoucím vlastnictví dle § 9 odst. 1 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“)
a k převzetí dotčeného úseku od vlastníka (správce) komunikace. Po realizaci dojde k fyzickému předání
dotčeného úseku komunikace zpět včetně realizovaného dopravního značení vlastníkovi (správci)
komunikace v souladu s § 12 odst. 1 písm. d silničního zákona, a to ve lhůtě do 7 kal. dnů.
3. Nedílnou součástí protokolu o předání značení po realizaci vlastníkovi komunikace bude situace
skutečného provedení značení se zohledněním bodů 4 a 5 tohoto příkazu.
4. Před realizací dopravního značení budou ověřeny trasy podzemních vedení a respektovány tak, aby nedošlo
k dotčení vedení. Rovněž je třeba respektovat práva vlastníků objektů a nemovitostí na silničním pozemku i
mimo něj.
5. Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62 odstavce 6
dopravního zákona a vyhlášky č. 30/2001 Sb. provádějící dopravní zákon, musí být v souladu se zásadami
pro jeho provádění a umísťování MDaS TP 66, musí být v reflexní úpravě podle ČSN EN 12899-1 a ČSN
EN 1436 a lze použít výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozemních
komunikacích Ministerstvem dopravy ČR.
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6. Termín realizace: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření.
7. Za splnění podmínek tohoto příkazu zodpovídá: Technická správa města Klimkovice, Ostravská 96, 742 83
Klimkovice, odpovědná osoba pan Milan Glomb, tel. 556 420 580.

Poučení:
Tento příkaz o dopravním značení nenahrazuje povolení silničního správního orgánu k užívání komunikace
jiným než obvyklým způsobem podle § 25 silničního zákona anebo k uzávěře podle § 24 téhož zákona. Pokud
výsledkem řízení ve věci uvedených povolení je odlišná organizace dopravy než odpovídá tomuto příkazu, jiná
omezení silničního 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 vozovek na objízdných trasách, problematiku kapacit křižovatek
apod., což mohou být faktory jinak ovlivňující zvolenou organizaci dopravy, u které je stanovené dopravní
značení jen jednou z podmínek zajištění silničního provozu. Rovněž přiměřenost rozsahu a charakteru akce
vůči stanovenému dopravnímu značení garantuje žadatel.
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo tento příkaz změnit, doplnit nebo zrušit, bude-li
to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:
Na požadavek města Klimkovice zpracoval pan Jiří Břenek návrh místní úpravy silničního provozu,
spočívající v omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici III/46417 ulici Josefovickou v Klimkovicích
a Olbramicích. Zákazové dopravní značení má být doplněno tabulkou s textem Mimo dopravní obsluhy
(dopravní značka č. E 13) a na ostatních paprscích dotčených křižovatek má být omezení avizováno
předběžným dopravním značením. Účelem omezení má být snížení tranzitní těžké nákladní dopravy a tím
i snížení negativních dopadů z dopravy na životní prostředí obyvatel dotčených obcí.
Rozhodnutí o námitkách:
Ve stanovené lhůtě neuplatnil podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu u správního orgánu písemné
námitky žádný z vlastníků nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Poučení o odvolání:
Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 správního řádu). Proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Ing. Břetislav Glumbík, v.r.
vedoucí odboru dopravy
Za správnost vyhotovení:
Ing. Vladislav Ševčák
referent odboru dopravy
Přílohy:
- situační výkres dle podmínky č. 1. Rozsah opatření vyplývá z textu vyhlášky.
Úřady dále uvedených: města Klimkovice, obce Olbramice a Středisko informačních služeb Magistrátu
města Ostravy žádáme, aby tuto veřejnou vyhlášku vystavily na dobu 15 dnů na svých úředních
deskách a po uplynutí této doby zaslaly zpět s potvrzením o době vyvěšení.
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Rozdělovník:
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 1, 702 23 Ostrava
- MŘ Policie ČR, Dopravní inspektorát, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
- Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice
- Obecní úřad Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 p. Klimkovice
- MMO, odbor vnitřních věcí, odd. SIS -zde
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