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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu                     
na pozemních komunikacích              

 
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, 
příslušný podle § 124 odst. 6 a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním 
provozu“), na základě žádosti společnosti VA Progres s.r.o., IČ 27762190, Kunín 4, 742 53 
Kunín, zastoupené na základě plné moci společností DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Bítov 106, 
743 01 Bílovec (dále jen „žadatel“) z 26.09.2019, vyjádření Správy silnic Moravskoslezského 
kraje, p.o., střediska Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín 
zn. II/210/25033/09/2019 ze dne 30.09.2019, vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 
741 11 Nový Jičín č.j. KRPT-223054-1/ČJ-2019-070406 ze dne 26.09.2019 a v souladu s § 77 
odst. 5 zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

na silnici II. t řídy č. II/480 v k.ú. Štramberk za účelem označení objízdných tras při úplné 
uzavírce silnice č. II/480, z důvodu opravy železničního přejezdu vlečky LB CEMIX, s.r.o., dne: 

26.10.2016. 
 
Pro umístění dopravního značení na dotčené silnici se stanoví tyto podmínky: 

1. Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiložených odsouhlasených situačních 
výkresů – 2 listy formátu A4.  

2. Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN 018020 a ČSN EN 
12899-1, zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a umístěno dle Zásad pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 
12.03.2015.  

3. Objízdná trasa vedená po účelových komunikacích bude v lomových bodech komunikací 
vyznačena dopravní značkou IS11c – vyznačení objížďky. 
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4. Objízdná trasa, mimo úsek světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“), bude mít 
vždy zajištěn průjezdní profil min. 2 x 2,75 m. 

5. Signální plány SSZ budou upraveny tak, aby signál „volno“ stačil odbavovat vozidla 
na silnici č. II/480. 

6. Prostor komunikace u těžní jámy bude zabezpečen tak, aby nedocházelo k neoprávněnému 
pohybu osob v této lokalitě.  

3. Za dodržení podmínek tohoto stanovení a po ukončení akce za uvedení dopravního značení 
do původního stavu je za žadatele zodpovědný pan Kamil Kedroň. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče 
stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci na základě žádosti 
společnosti VA Progres s.r.o., IČ 27762190, Kunín 4, 742 53 Kunín, zastoupené na základě plné 
moci společností DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Bítov 106, 743 01 Bílovec, ze dne 26.09.2019, 
se souhlasem Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Nový Jičín 
zn. II/210/25033/09/2019 ze dne 30.09.2019 a po písemném vyjádření Policie ČR - Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, 
Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín č.j. KRPT-223054-1/ČJ-2019-070406 
ze dne 26.09.2019. 

Stanovením přechodné úpravy provozu bude žadateli umožněno označení objízdných tras při 
úplné uzavírce silnice č. II/480, z důvodu opravy železničního přejezdu vlečky LB CEMIX, s.r.o. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní 
orgán návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo 
námitek. Do opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu a jeho odůvodnění 
(ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 
„správní řád“) může každý nahlédnout u zdejšího správního orgánu, tj. na Městském úřadě 
Kopřivnice, odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 
5. NP, dveře č. 544.  Nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 
 

P o u č e n í : 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek [ust. § 173 odst. 2 správního řádu]. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce v souladu  
s ust. § 173 odst. 1 správního řádu. 

      
                                                                          „otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Markéta Kvitová 
vedoucí odboru 

po dobu nepřítomnosti zastoupena 

Ing. Evou Bujnoškovou, v.r. 

 

Příloha: 
2x situační výkres včetně dopravního značení 
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Rozdělovník: 
1. DAVOZ ZNAČKY s. r. o., Bítov č.p. 106,  74301 Bílovec  
2. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní 

inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín 
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u 

Nového Jičína, 741 11 Nový  
 






