MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

*MMOPX01NHZEG*

Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

MMOPX01NHZEG

Váš dopis zn:
Ze dne:

29.8.2019

č. j.:

MMOP 106552/2019

Spis. značka: KlR

Michal Semera-dopravní značení

Vyřizuje:

Ing. Dalibor Novotný

Wintrova 1067/19

Pracoviště:

Krnovská 71B

747 06 Opava

Telefon:

553 756 944

Fax:

553 791 970

E-mail:

posta@opava-city.cz

Datum:

09.09.2019

Sdělení k žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- změna k č.j. MMOP 130686/2018 ze dne 7.11.2018
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 124 odst. 6
zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v souladu s §
77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti Obce Nové Sedlice zast. spol. Michal
Semera – dopravní značení, Wintrova 1067/19, 747 06 Opava, provedené nové mostní prohlídky ze dne
20.8.2019, písemného vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR č.j. KRPT-224848-1/ČJ-2018-070606PV ze dne 2.10.2018 a Správy silnic Moravskoslezského kraje, stř. Opava č.j. SSMSK/2018/25329/Si ze dne
18.10.2018 vydává

stanovení
místní

úpravy

provozu

na

pozemních

komunikacích

v následujícím rozsahu :
1)

pozemní komunikace: MK ul. U Hřiště
místo:
popis značení:

Nové Sedlice – obousměrně cca 10m před mostem přes vodoteč „Sedlinka“
- stávající dopravní značka – B 13 (3t) + dodatková tabulka E 5 text: (Jediné
vozidlo 9t) bude odstraněna a nahrazena dopravní značkou B 13 (8 t) +
dodatková tabulka E 5 text: „Jediné vozidlo 28 t“

důvod umístění:

na základě provedené částečné opravy mostu a následné „Hlavní prohlídky
mostu – M001“ ze dne 20.8.2019 je použitelnost mostu ohodnocena
stupněm: 3 – Použitelný s výhradou

termín umístění:

ihned, do doby provedení další hlavní prohlídky v termínu: 08/2021 popř.
provedení celkové generální opravy mostu

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

2)

pozemní komunikace: sil. III/01125 /ul. Hlavní/
místo:
popis značení:

Nové Sedlice – obousměrně cca 20m před křižovatkou s MK ul. U Hřiště
- stávající dopravní značka – B 13 (3t) + dodatková tabulka E 5 text: „Jediné
vozidlo 9t“ + E 7b /směrová šipka vpravo/ ve směru od obce P. Polom/ bude
zrušena a nahrazena dopravní značkou B 13 (8 t) + dodatková tabulka
E 5 text: „Jediné vozidlo 28 t“ + E 7b /směrová šipka vpravo/
- stávající dopravní značka B 13 (3t) + dodatková tabulka E 5 text: „Jediné
vozidlo 9t“ + E 7b /směrová šipka vlevo/ ve směru od obce Štítina/ bude
zrušena a nahrazena dopravní značkou B 13 (8 t) + dodatková tabulka
E 5 text: „Jediné vozidlo 28 t“ + E 7b /směrová šipka vlevo/

důvod umístění:

na základě provedené mostní prohlídky ze dne 20.8.2019 je stavební stav
nosné konstrukce ohodnocen stupněm V – špatný a stavební stav spodní
stavby ohodnocen stupněm IV – uspokojivý

termín umístění:

ihned, do doby provedení stavebního opatření – opravy mostu nebo
stanovené další mostní prohlídky v termínu: 08/2021

Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
bude p. Zuzana Rohovská – starostka obce Nové Sedlice.
Užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, musí splňovat požadavky ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích a musí
odpovídat vzorům uvedeným ve vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
Osazení značek musí být provedeno dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích – II. vydání, které byly schváleny dne 31.7.2013 Ministerstvem dopravy České republiky č.j.
532/2013-120-STSP/1 s účinností od 1.8.2013.
Po umístění bude změna dopravního značení zanesena do pasportu dopravního značení příslušné
komunikace.
V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního
zákona.
Upozornění:
- předmětný most není opatřen ani dopravním značením informujícím o názvu překlenovaného vodního toku
a také není označen číslem, kdy v rámci zpracovaného projektu rovněž požadujeme výše uvedené doplnit.
„otisk razítka“

Ing. Dalibor Novotný
vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
Na vědomí:
 DI Policie ČR Opava, Hrnčířská 22, 746 01 Opava
 Správa silnic Moravskoslezského kraje, stř. Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava
 Obec Nové Sedlice, Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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