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OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích   

 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 
 
Magistrát města Opavy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, vykonávající 
přenesenou působnost podle ustanovení § 61, odst. 1, písmene c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je věcně příslušný podle ustanovení § 124, odst. 1 a 6, 
§ 77, odst. 1, písm. c), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), 
k řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 77, odst. 5, zákona o provozu na pozemních komunikacích, a 
§ 171 a násl., zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
vydává tuto veřejnou vyhlášku v podobě: 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: 
  
- na pozemní komunikaci: místní komunikace (dále jen MK) na ul. Boženy Němcové, 

Rooseveltova 
  (související SDZ také na sil. II/464 ul. Bílovecká, MK ul. Tyršova) 
 
- v úseku: mezi sil. II/464 ul. Bílovecká a MK ul. Tyršova  
 
- popis značení:   
      1) MK ul. Rooseveltova  

- za křižovatkou s ul. Tyršova (ve směru k ul. B. Němcové) bude 
umístěna dopravní značka B 5 + dodatková tabulka E 13 s textem: 
„Mimo linky MDPO“ 

  
  2) MK ul. Boženy Němcové 
     - za křižovatkou se sil. II/464 (ul. Bílovecká) bude umístěna  

dopravní značka B 5 + dodatková tabulka E 13 s textem: „Mimo 
linky MDPO“  
 

Váš dopis zn:        

Ze dne:       

č. j.: MMOP  96113/2019 

Spis. značka: 13192/2019/DOPR/NoD 

Vyřizuje: Ing. Dalibor Novotný 

Pracoviště: Krnovská 71B 

Telefon: 553 756 944 

Fax: 553 791 970  

E-mail: posta@opava-city.cz 

Datum: 13.08.2019  
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3) sil. II/464 ul. Bílovecká 
- před křižovatkou s MK ul. B. Němcové bude v obou směrech 
umístěna dopravní značka B 24a, B 24b (zákaz odbočení vpravo, 
vlevo) + dodatková tabulka E 9 (symbol autobusu) 
 
4) MK ul. Tyršova  
- před křižovatkou s MK ul. Rooseveltova (shora) bude umístěna 
dopravní značka B 24a (zákaz odbočení vpravo) + dodatková 
tabulka E 9 (symbol autobusu) 

 
- termín umístění: od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy do doby zřízení 

odstavné plochy a obratiště na pozemku města za areálem 
„Stavebniny Janík“ na ul. Bílovecká  

  
- odpovědná osoba:   Marek Witassek, vedoucí úseku komunikací Technických služeb  
      Opava s. r. o., Těšínská 71, Opava, tel. 606 739 971  

 
Podmínky: 
1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být v souladu s 
§ 62, odst. 6, zákona o provozu na pozemních komunikacích, svými rozměry, barvami a technickými 
požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou normy ČSN 01 8020 „Dopravní 
značky na pozemních komunikacích“ a Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích II. vydání – TP 66 č. j. 532/2013-120-STSP/1 s účinností od 1. 8. 2013. Dopravní značky 
budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, 
uchycení) musí být schváleného typu. 

2) Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy bude přechodné dopravní značení umístěno na pozemní 
komunikaci ve výše uvedeném rozsahu a termínu. 

3) Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na předmětné komunikaci může Magistrát 
města Opavy, odbor dopravy, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR 
stanovit umístění dalšího dopravního značení či dopravního zařízení, popř. stanovenou přechodnou 
úpravu provozu změnit. 

4) Přechodné dopravní značení bude na komunikaci umístěno pouze po dobu specifikovanou ve výroku 
tohoto Opatření obecné povahy.  

 
Odůvodnění:  
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, obdržel žádost, kterou podalo statutární město Opava, Horní nám. 
69, Opava, IČ: 00300535, jako vlastník dotčené místní komunikace, ve věci stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemní komunikaci na ul. Boženy Němcové a Rooseveltova v Opavě, a to za účelem stanovení 
zákazu vjezdu autobusů po místních komunikacích na ul. Boženy Němcové a Rooseveltova, a to v úseku 
mezi sil. II/464 ul. Bílovecká a MK ul. Tyršova, do doby zřízení odstavné plochy a obratiště na pozemku 
města za areálem „Stavebniny Janík“ na ul. Bílovecká. 
 
O navržené úpravě režimu provozu bylo vedením města rozhodnuto a následně o požádáno na základě 
množících se stížností obyvatel dotčené lokality na enormní nárůst množství projíždějících vozidel BUS, 
které se dle stížností navíc pohybují po těchto komunikacích způsobem ohrožujícím bezpečnost provozu. 
Vznik této situace bezprostředně souvisí se změnou provozovatele veřejné linkové dopravy (nástup nového 
dopravce od 9. 6. 2019), který využívá průjezd po uvedených místních komunikacích jako spojnici mezi 
vlastním areálem a výchozí zastávkou standardně licencovaných linek. Z hlediska určení režimu provozu 
vlastníkem místní komunikace ve smyslu zajištění bezpečnosti provozu a zejm. ve smyslu obecného 
zklidnění provozu na místních komunikacích v dotčené lokalitě s hustou domovní zástavbou je možné 
provoz vozidel veřejné linkové dopravy považovat za zbytnou dopravu, protože v dané lokalitě se nenachází 
žádné zastávky, které by bylo nutné obsluhovat v rámci tohoto druhu přepravy osob. Zamezením průjezdu 
vozidel BUS proto nebude nijak dotčen veřejný zájem, kterým obecně přeprava osob bezpochyby je, avšak 
navrhovanou eliminací průjezdu vozidel BUS bude naopak zajištěn veřejný zájem ve smyslu zajištění 
bezpečnosti provozu a zejm. zajištění zklidnění provozu v daném úseku komunikace s tímto druhem 
zástavby. 
 
Přechodná úprava provozu byla v souladu s § 77, odst. 3, zákona o provozu na pozemních komunikacích 
projednána s příslušným dotčeným orgánem - Policie ČR, Dopravní inspektorát, pod č. j. KRPT-171 447-
1/čj-2019-070606-01 ze dne 24. 7. 2017, přičemž tento dotčený orgán ve svém stanovisku z hlediska 
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bezpečnosti a plynulosti provozu (po doplnění SDZ B 24a + E 9 na ul. Tyršova) neshledal vady. K námitce 
dotčeného orgánu, že „navržená přechodná úprava provozu dle § 78, odst. 1, zákona o provozu na 
pozemních komunikacích netvoří ucelený systém“ je možné konstatovat, že se jedná pouze o dočasnou 
(přechodnou) úpravu provozu do doby výstavby odstavné plochy a obratiště pro vozidla BUS na pozemku 
města, přičemž ucelenost systému režimu provozu v dané lokalitě tímto dílčím omezením, navíc dočasným, 
nijak neutrpí. Další námitku tohoto orgánu, že „není uveden relevantní důvod k omezení obecného užívání 
na této místní komunikaci určité skupině vozidel“, je možné vyvrátit právě odůvodněním navrhovaného 
přechodného omezení provozu vozidel BUS, kdy je nutné zajistit veřejný zájem v podobě zajištění 
bezpečnosti provozu a zejm. zklidnění provozu na místní komunikaci v lokalitě s hustou domovní zástavbou, 
kde je provoz vozidel BUS, bez situování příslušných zastávek, z hlediska provozování linkové dopravy 
možné považovat za zbytnou dopravu.           
 
Na základě výše uvedené žádosti vlastníka místní komunikace (statutární města Opava), po projednání a 
schválení navrhované úpravy režimu provozu v Dopravní komisi při Radě statutárního města Opavy a 
v návaznosti na projednání užití přechodného dopravního značení s Policií ČR – DI Magistrát města Opavy, 
odbor dopravy, tímto Opatřením obecné povahy vydaného podle ust. § 171 a násl., správního řádu, stanoví 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle výše uvedeného výroku. 
   
Poučení:  
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173, odst. 2, správního řádu, podat opravný prostředek. V souladu 
s § 77, odst. 5, zákona o provozu na pozemních komunikacích, se nedoručuje návrh opatření obecné 
povahy a nevyzývají se dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………                                                     Sejmuto dne: ……………  
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………….. 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy:  
 
Rozdělovník – doručí se:  
- Statutární město Opava, Horní nám. 69, Opava, IČ: 00300535, zast. Magistrátem města Opavy,  
  odborem majetku města, Horní nám. 69, Opava 
   
Dotčené orgány:  
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava,  
  Dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
Ing. Dalibor Novotný v. r.  
vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací  
 


		2019-08-13T10:59:31+0000
	Not specified




