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Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Silnice I/57 Šenov u Nového Jičína

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) 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), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona
o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě návrhu
podaného obcí Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína (dále jen
žadatel) a po projednání předloženého návrhu místní úpravy provozu s příslušnou policií ČR v souladu s § 77
odst. 3 zákona o silničním provozu, v návaznosti na § 77 odst. 5 téhož zákona
vydává toto opatření obecné povahy
a dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu
stanoví žadateli místní úpravu provozu na silnici č. I/57 v obci Šenov u Nového Jičína.

Předmětem stanovení je umístění světelných signálů S 1 – Tříbarevná soustava s plnými signály a S 9 –
Dvoubarevná soustava se signály pro chodce, doplnění vodorovného dopravního značení V 5 – Příčná
čára souvislá a přemístění stávajícího svislého dopravního značení IP 6 – Přechod pro chodce a A 10 –
Světelné signály (vše viz příloha) na silnici I/57 v obci Šenov u Nového Jičína v prostoru stávajících
přechodů pro chodce přes silnici I/57 v km 90,737 u pošty a v km 91,135 u autobusových zastávek „Šenov
u Nového Jičína,,autoservis“. Provoz světelného signalizačního zařízení (SSZ) bude poptávkový, tj. signál volno
pro chodce bude iniciován výzvou (tlačítkem) chodce. SSZ budou v činnosti po celý den (tj. 24 hodin).
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Pro umístění dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky:
1.

dopravní značení a zařízení (DZ) bude provedeno dle odsouhlasené přílohy,

2.

předmětné DZ bude provedeno a umístěno v souladu s příslušnými právními a technickými normami,
tj. zákony, vyhláškami, technickými předpisy (např. s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,
ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, VL - Vzorových listů, TP - Technických podmínek a TKP –
Technických kvalitativních podmínek staveb PK atd.),

3.

světelné signalizační zařízení nesmí plnit funkci zpomalovacího semaforu,

4.

po dobu užívání, bude DZ udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce, včasná
viditelnost, rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci,
posunutí, zakrytí apod.,

5.

stanovenou úpravu DZ provede žadatel v termínu do 31. 3. 2022. Po realizaci bude změna dopravního
značení zanesena do pasportu dopravního značení příslušné komunikace a předáno správci pozemní
komunikace. SSZ zůstane v majetku a správě obce Šenov u Nového Jičína.

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě podnětu žadatele a po projednání předloženého návrhu
místní úpravy provozu s dotčenými orgány zveřejnil v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu dne 10. 11. 2021
pod čj. MSK 138979/2021 návrh opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky. K návrhu opatření obecné
povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit písemné připomínky. Dále mohli vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění (§ 172 odst. 5 správního řádu).
Ve stanovené lhůtě zdejší správní orgán neobdržel žádné připomínky ani námitky, a proto vydal toto opatření.
Požadavek na úpravu dopravního značení a doplnění dopravního zařízení v řešeném úseku byl vyvolán
zřízením SSZ v prostoru stávajících přechodů pro chodce přes silnici I/57 v km 90,737 u pošty a v km 91,135
u autobusových zastávek „Šenov u Nového Jičína,,autoservis“. Navržená úprava DZ tedy vhodným způsobem
zajišťuje zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména pak chodců přecházejících přes pozemní
komunikaci.

Poučení
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření
obecné povahy dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této
veřejné vyhlášky. Dle § 173 odst. 1 správního řádu může do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění každý
nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ing. Libor Částka
vedoucí oddělení silničního hospodářství
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Za správnost vyhotovení

Příloha

Situační výkres DZ, Název akce: SSZ přechodů pro chodce ul. Dukelská u pošty a Mlýnská, Šenov u Nového
Jičína PS 452 SSZ Dukelská - Mlýnská, vypracováno Ing. Luďkem Obrdlíkem, Stupeň DÚR + DSP + DPS,
Červen 2020)

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření
obecné povahy týká.
Vyvěšeno dne: ……………

Sejmuto dne: ……………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:

Rozdělovník
1. Obec Šenov u Nového Jičína – ID DS: dzwaxv8
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz
3. Policie ČR, KŘPMSK, odbor služby dopravní policie – ID DS: n5hai7v
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
4. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína – ID DS: dzwaxv8

3/3
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

