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Městský úřad JABLUNKOV
Odbor dopravy
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV

Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MEJA 12138/2020
SPI 1448/2020/OD ZU-10
Ing. Gerhard Šmek
558340686
17.07.2020

Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, vykonávající podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením §
40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, vydává jako příslušný silniční správní úřad,
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn, toto rozhodnutí:
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy po projednání žádosti o povolení omezení
obecného užívání, povolení zvláštního užívaní a stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, po předchozím souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky, dopravní inspektorát Třinec, vydává žadateli EUROVIA CS a.s., odštěpný závod
oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 77, Ostrava podle ustanovení § 24 a § 25
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 39 a §
40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a § 77
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ
o povolení omezení obecného užívání, úplné uzavírky a povolení zvláštního
užívání silnice č. III/01144 v obci Bocanovice a stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích,
z důvodu stavby „Souvislá oprava silnice č. III/01144 Bocanovice“.
Podle § 39 odst. 4 a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích rozhodnutí o povolení uzavírky, nařízení objížďky a povolení
zvláštního užívání, obsahuje:
___________________________________________________________________________________________
tel.: +420 558 340 611
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1. Přesné určení uzavírky a místa zvláštního užívání:
ÚPLNÁ uzavírka silnice č. III/01144 v obci Bocanovice.
2. Doba uzavírky a zvláštního užívání silnice č. III/01144:
•

Etapa 1: od 20.07.2020
přiložené dokumentace.

do 06.08.2020,

uzavírka v km 10,75-9,57, dle

•

Etapa 2: od 06.08.2020
přiložené dokumentace.

do 30.08.2020,

uzavírka v km 9,57-8,41, dle

V uzavřeném úseku pozemní komunikace č. III/474 bude vždy zajištěn a umožněn
průjezd vozidel IZS.
Vlastníci přímo dotčení uzavírkou budou
v dostatečném předstihu předem informování.

o

rozsahu

dopravního

omezení

3. Uzavřený úsek:
Etapa 1 – v úseku od křižovatky silnice č. III/01151 a č. III/01144 v Dolní Lomné po
křižovatku s místní komunikací pod mateřskou školkou Bocanovice.
Etapa 2 – v úseku od křižovatky s místní komunikací pod mateřskou školkou Bocanovice po
křižovatku silnic č. III/01144 a č. III/01148.
4. Důvod zvláštního užívání, uzavírky:
Realizace stavby „Souvislá oprava silnice č. III/01144 Bocanovice“. V rámci stavby bude
provedena oprava propustků, frézovaní stávajícího povrchu, recyklace podkladu za studena,
oprava dvouřádku obrub a pokládka nového živičného povrchu.
5. Stanovení objízdné trasy:
Objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/01144, II/474, III/01148 a III/01151 v obci
Bocanovice, Dolní Lomná, Návsí a Jablunkov, kdy bude označena přechodným dopravním
značením.
6. Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce:
Odpovědná osoba je pan Ing. Vladimír Klíč, tel. 602702331.
7. Autobusová doprava:
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.
•

Zastávka „Bocanovice, žel. stanice“, „Bocanovice, škola“, bude přemístěna na
autobusovou zastávku „Dolní Lomná, Mlýny“.
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•

Zastávka „Bocanovice, obchod u Bocka“ bude přemístěna na autobusovou
zastávku „Návsí, Jasení, rozc. Milíkov“, která bude přemístěna cca 50 m do
prostoru křižovatky Návsí – Milíkov.

Uvedené zastávky budou přemístěny po dobu opravy silnice č. III/01144 v obci
Bocanovice od 20.07.2020 do 31.08.2020.
8. Stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky:
V místě bude umístěno přechodné dopravní značení, dle přiložené odsouhlasené
dokumentace pro jednotlivé etapy.
Doplnění:
• Svislé dopravní značení č. A 15 „Práce na silnici“ bude doplněno o výstražné světlo
typu 1
• Dopravní zařízení č. Z2 „zábrana pro označení uzavírky“ bude doplněno o 3
výstražná světla typu 1.
• Na všech pozemních komunikacích, které vedou do pracovního úseku bude umístěno
(před napojením na silnici č. III/01144) svislé dopravní značení č. B1+E13+Z2.
Zvláštní užívání silnice je povoleno za předpokladu splnění následujících podmínek:
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, na základě žádosti o uzavírku silnice č. III01144 v obci Bocanovice, po oznámení
účastníkům řízení, kteří měli právo nahlížet do spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy
a uplatňovat připomínky či námitky a měli právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, v
souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na
pozemních komunikacích, stanoví spol. EUROVIA CS a.s., provést přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích, umístit na dotčených pozemních komunikacích v obci
Bocanovice, Dolní Lomná, Návsí, Jablunkov v době, dle trvání povolení omezení obecného
užívání, dopravní značení, dle přiložené odsouhlasené dokumentace.
Přechodné dopravní značení bude na pozemní komunikace umístěno v době trvání
stavebních prací a po skončení zvláštního užívání bude dopravní značení neprodleně
odstraněno a obnoven provoz na pozemních komunikacích. Žadatel zajistí a provede
označení pracovních míst přechodným dopravním značením podle odsouhlasené
dokumentace.
Dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce.
Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem
povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení,
apod. Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČS EN 12899-1,2 a
ČSN EN 1436, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., a umístěno dle Zásad pro označování
pracovních míst na pozemní komunikaci – TP 66, III. vydání, schváleno MD ČR č.j.:
21/2015-120-TN/1ze dne 12.03.2015 a umístění provede právnická nebo fyzická osoba
s platným oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 Provádění silničních a stavebních prací.
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Na začátku uzavřeného úseku, v místě umístění směrových desek, bude umístěna
orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení dopravního omezení, název a sídlo
osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost bylo zvláštní užívání
povoleno. Dále telefonní spojení na odpovědné osoby zastupující žadatele. Text bude
proveden normalizovaným písmem pro dopravní značení v min výšce písma 70 mm.
Omezení silničního provozu bude omezeno na nejkratší možnou dobu, pracovní místa budou
řádně technicky zabezpečena a z hlediska provozu vyhovující a bude umožněn přístup k
sousedním nemovitostem.
Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu, zejména aby nedošlo ke znečištění
komunikace, odstranění a poškození dopravního zařízení apod. a po ukončení bude
přechodné dopravní značení odstraněno. Dále zajistí doplnění dopravního značení, dle
pokynů zdejšího úřadu, pokud bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu
nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace.
Toto povolení omezení obecného užívání, zvláštního užívaní a stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích je povoleno pro uzavírku silnice č. III/01144 v obci
Bocanovice a stavební práce z důvodu realizace stavby „Souvislá oprava silnice č.
III/01144 Bocanovice“. Povolení je vydáno dle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědná osoba za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení omezení obecného
užívaní pozemní komunikace a zabezpečení akce je zástupce společnosti EUROVIA CS
a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 77, Ostrava, pan Ing.
Vladimír Klíč, tel. 602702331. Tato osoba je na vyzvání silničního správního úřadu nebo
jiné oprávněné osoby povinna neprodleně poskytnout informace o důvodech dopravního
omezení
V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad,
oprávněn nařídit odstranění nedostatků, ukončit omezení obecného užívaní a uložit sankci
za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.
Odůvodnění
MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad posoudil žádost, kterou podala
EUROVIA CS a.s., ve věci povolení omezení obecného užívaní pozemní komunikace podle
§ 24 a povolení zvláštního užívaní podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v
obci Bocanovice a rozhodl tak jak je ve výroku uvedeno.
Jedná se o uzavírku a zvláštní užívání silnice č. III/01144 v obci Bocanovice, z důvodu
stavby „Souvislá oprava silnice č. III/01144 Bocanovice“. V rámci stavby bude provedena
oprava propustků, frézovaní stávajícího povrchu, recyklace podkladu za studena, oprava
dvouřádku obruba pokládka nového živičného povrchu. V rámci stavebních prací byla
navržena úplná uzavírka pozemní komunikace č. III/01144 z důvodu šířky pozemní
komunikace v termínu Etapa 1 od 03.08.2020 do 23.08.2020, uzavírka v km 10,12-10,75 a
v km 9,15-9,57, a Etapa 2 od 23.08.2020 do 13.09.2020, uzavírka v km 9,57-10,12 a v km
8,41-9,12.
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V dané věci bylo zahájeno řízení dne 26.06.2020, kdy na základě jednání byl upraven termín
uzavírky, etapy uzavírky a zajištění autobusové dopravy v místě uzavírky, tak aby byla
oprava provedena v termínu do konce prázdnin, tj. 31.08.2020. Na základě jednání
s dotčenými orgány bylo stanoveno a odsouhlaseno, že v rámci stavebních prací dojde k
úplné uzavírce pozemní komunikace č. III/01144 z důvodu šířky pozemní komunikace a
z důvodu zkrácení dopravního omezení byly stanoveny dvě etapy, tak aby se stavební akce
dokončila do konce prázdnin, tj 31.08.2020. Rovněž bylo vzata skutečnost, že z důvodu
opravy komunikace byla na termín od 20.07.2020 do 30.07.2020 zajištěna výluka kolejí
v místě přejezdu P8271 na drážním kilometru 295,599 v Bocanovicích.
V době uzavírky nebude obsluhována v termínu od 20.07.2020 do 31.08.2020 zastávka
„Bocanovice, žel. stanice“, „Bocanovice, škola“. Tyto zastávky budou přemístěny na
autobusovou zastávku „Dolní Lomná, Mlýny“. Zastávka „Bocanovice, obchod u Bocka“
bude přemístěna na autobusovou zastávku „Návsí, Jasení, rozc. Milíkov“, která bude
přemístěna cca 50 m do prostoru křižovatky Návsí – Milíkov. Umístění autobusové zastávky
v centru obce nebylo z hlediska dopravně bezpečnostního schváleno, z důvodu chybějící
plochy pro bezpečné otáčení vozidel.
Účastníkům řízení bylo oznámeno zahájení řízení a byla jim dána možnost vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí a mohli uplatnit svá stanoviska ve věci povolení omezení obecného
užívaní místní komunikace podle § 24 a § 25zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve věci stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ust. § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, příslušný silniční správní úřad žádost projednal s dotčenými orgány při ústním
jednání dne 03.07.2019 a dne 16.07.2020, kterými jsou policie ČR DI Třinec, vlastník
pozemní komunikace, která má být uzavřena, vlastník pozemní komunikace, po níž má být
vedena objížďka a obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo
nařízena objížďka. V řízení byl doložen souhlas dotčeného dopravního úřadu, v případě
dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Rozhodnutí bylo vydáno po
předchozím stanovisku policie ČR DI Třinec, ze dne 17.07.2020, č.j. KRPT-129434-2/ČJ2020-070208, s odsouhlaseným přechodným dopravním značením.
Protože v průběhu projednání nebyly shledány žádné důvody, které by bránily vydání tohoto
rozhodnutí a byly splněny zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí, dospěl MěÚ Jablunkov,
Odbor dopravy k závěru, že žádosti lze vyhovět, aniž by byly ohroženy všechny dotčené
zájmy, zejména bezpečnost a plynulost silničního provozu a zájmy vlastníků komunikací.
Toto rozhodnutí bylo vydáno jako ochranné opatření pro povolení omezení obecného užívání
a zvláštního užívání a stanovení přechodného dopravního značení na pozemní komunikace,
silnice č. III/01144 v obci Bocanovice z důvodu stavby „Souvislá oprava silnice č. III/01144
Bocanovice“. V rámci stavby bude provedena oprava propustků, frézovaní stávajícího
povrchu, recyklace podkladu za studena, oprava dvouřádku obruba pokládka nového
živičného povrchu.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších změn, možno podat odvolání. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
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odkladný účinek.
Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím Městského
úřadu Jablunkov, odboru dopravy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do
vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se
za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí
rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání
odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už
od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník
řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.

– otisk úředního razítka –

Ing. Marcela Sniegoňová
vedoucí odboru dopravy
Příloha:
Schéma dopravního značení – 3 x A3
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. EUROVIA CS a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 77,
Ostrava, DS
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287,
738 33 Frýdek – Místek, DS
3. Město Jablunkov, Dukelská čp. 144, 739 91 Jablunkov, v zastoupení MěÚ Jablunkov,
odbor místního hospodářství, Dukelská 104, 739 91 Jablunkov
4. Obec Bocanovice, Bocanovice 21, 739 91 Jablunkov, DS
5. Obec Návsí, Návsí 327, 739 92 Návsí, DS
6. Obec Dolní Lomná, Dolní Lomná 164, 739 91 Jablunkov, DS
Dotčené orgány státní správy:
7. Policie ČR, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, DS
8. Krajský úřad MSK, Odbor dopravy a chytrého regionu, dopravní úřad, 28. října 117,
702 18 Ostrava, DS
Na vědomí:
9. Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, DS
10. Obec Milíkov, Milíkov 200, 739 81 Milíkov, DS
http://www.jablunkov.cz
e-mail: posta@jablunkov.cz
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11. ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, provozovna Jablunkov, DS
12. Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Frýdek - Místek, E.
Krásnohorské 332, 738 01 Frýdek-Místek, DS
13. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738 02
Frýdek – Místek, DS
14. Policie ČR OO Jablunkov, Nádražní 202, 739 91 Jablunkov
15. Centrální evidence uzavírek – www.jsdi.cz/portal
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