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Veřejná vyhláška 
 
 

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích 

 
dopravní omezení na pozemní komunikaci, silnice II/483 v obci Hodslavice, k.ú. Hodslavice, 
z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 483-001 přes 
potok Zrzávka v obci Hodslavice“ – dokončovací práce, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích při prováděných stavebních pracích. 
 
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
s přenesenou působností mu stanovenou ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), vydává jako věcně a místně příslušný správní úřad 
ve věci účastníka řízení společnosti REPONT s.r.o., Na Zelince 1164/19, 751 31 Lipník nad 
Bečvou I-Město, IČO 26863057, v zastoupení zmocněncem společností NVB LINE s.r.o., Cukrovar 
716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675 (dále jen žadatel), toto stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci 
přechodné úpravy dopravního značení na pozemní komunikaci. 
 
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, po předchozím projednání a na základě souhlasného 
písemného vyjádření příslušného dotčeného orgánu Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, DI 
Nový Jičín pod č.j. KRPT-52997-7/ČJ-2019-070406 ze dne 07.10.2021, vyhovuje vaší žádosti ze 
dne 11.10.2021, a tímto 

s t a n o v í 
 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 
zákona o silniční provozu, spočívající v umístění svislého dopravního značení a dopravního 
zařízení na silnici II/483 v k.ú. Hodslavice, v místě provádění stavebních prací v rámci stavby 
„Rekonstrukce mostu ev. č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ – dokončovací práce, 
v místě opravy mostu ev. č. 483-001 na silnici II/483 a dále na silnici I/57 a místních komunikacích 
v k.ú. Hodslavice, na kterých je realizováno dopravní opatření, dle přiložené situace, která je 
přílohou k č.j. OD/110283/2021/Hod. 
 



Pro umístění dopravního značení se stanovení tyto podmínky: 
 
1. Umístění dopravního značení bude provedeno dle schválené  přiložené  situace k č.j. 
OD/110283/2021/Hod, včetně zapracování všech požadavků dotčeného orgánu Policie ČR, KŘP 
Moravskoslezského kraje, DI Nový Jičín, uvedených v jeho vyjádření pod č.j. KRPT-52997-7/ČJ-
2019-070406 ze dne 07.10.2021.  
2. Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN EN 12899-1 a ČSN 018020, ve smyslu 
zákona o silničním provozu, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích – TP 66, vydání čj. 21/2015-120-TN/1 z 12.3.2015.                                                      
3. 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.  
4. Žadatel zodpovídá za všechny případně vzniklé škody a nehody zaviněné nesplněním obecně 
platných nařízení a podmínek tohoto rozhodnutí. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po 
celou dobu uzavírky. Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním 
značením stanoveným v rámci tohoto rozhodnutí, bude zneplatněno. Po ukončení prací bude 
přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu. V případě, 
že si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení, 
bude dopravní značení žadatelem doplněno dle pokynů zdejšího úřadu. 
5. Termín dopravního značení:  od 1.11.2021 do 30.11.2021 – NA  NEZBYTNĚ  NUTNOU  DOBU!  
6. Osoba zodpovědná za umístění a údržbu dopravního značení: Jiří Jadrníček, REPONT s.r.o., 
Na Zelince 1164/19, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město, IČO 26863057, tel. 603 424 442 
 
 

 

Odůvodnění: 
 
Žádosti, která byla podána dne 11.10.2021, bylo vyhověno při respektování podmínek 
stanovených zdejším úřadem a podmínek stanovených příslušným dotčeným orgánem,  orgánem 
Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, DI Nový Jičín ve svém vyjádření pod č.j. KRPT-52997-
7/ČJ-2019-070406 ze dne 07.10.2021.         
Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena 
u Městského úřadu Nový Jičín, odboru dopravy. 
 

 
Poučení:  
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů nelze podat opravný prostředek.  Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, nabývá účinnosti 5 dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
                                      
 
 
Tomáš Hodslavský v.r. 
referent odboru dopravy   
 

 
 
 
Příloha: situace přenosného dopravního značení a jeho umístění 



Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Městském úřadu Nový Jičín na úřední desce a zveřejněno 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: …………                                                                           Sejmuto dne:  ………… 
Razítko a podpis:                                                                                     Razítko a podpis 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník:         
 
Žadatel: 
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675 
                                                        
Dotčené orgány: 
Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, DI Nový Jičín, k č.j. KRPT-52997-7/ČJ-2019-070406 
  
Na vědomí: 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Nový Jičín 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava 
Obec Hodslavice 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Nový Jičín 
Obecní úřad Hodslavice 
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