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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu                     
na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, 
jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 a podle ust. § 77 
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti Tělovýchovné 
jednoty Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
16.09.2019, vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Nový Jičín, 
Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín, zn. II/210/23309/09/2019 ze dne 
06.09.2019, vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín č.j. KRPT-
214589-1/ČJ-2019-070406 ze dne 13.09.2019 a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu 
 

na silnici II. t řídy II/480 v k.ú. Kopřivnice, Štramberk a Ženklava, z důvodu konání akce 
„Běh rodným krajem Emila Zátopka“ – 17. ročník, dne:   

21.09.2019. 

Pro umístění dopravního značení se stanoví tyto podmínky: 

1. Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiloženého odsouhlaseného situačního 
výkresu – 1 list formátu A4, který je přílohou tohoto stanovení. 

2. Poslední doprovodné vozidlo bude označeno „KONEC ZÁVODU“.   

3. Další místa budou zajištěna podle předložených propozic – hlídkami obvodního oddělení 
PČR Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Městské policie Kopřivnice a pořadateli. 

4. Obec Ženklava bude požádána o uvedení světelných signalizačních zařízení na přechodech 
silnice II/480 v nečinnost. 

5. Při této akci dle potřeby, pokynů a zvláštního opatření bude moci být zastaven 
na komunikacích silniční provoz k zajištění bezpečnosti silničního provozu a závodníků. 
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6. Organizátor akce bude povinen zajistit v určené trase závodu a zejména pak v místě startu, 
cíle a nepřehledných místech, bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích 
pořadatelskou služnou, která bude řádně označena podle prováděcího právního předpisu 
a poučena o vedení soutěže. Jmenný seznam pořadatelů s určeným stanovištěm bude 
k dispozici v případě mimořádné události. Pořadatelem bude osoba starší 18 let. 

7. Za dodržení podmínek tohoto stanovení zodpovídá za žadatele Mgr. Jan Fiedler, TJ Rožnov 
pod Radhoštěm, tel. 777 330 078. 

 
 
O d ů v o d n ě n í : 

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, 
stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci na základě žádosti 
Tělovýchovné jednoty Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm, vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín – 
Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, zn. II/210/23309/09/2019 ze dne 
06.09.2019 a po písemném vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j. KPRT-214579-1/ČJ-2019-070406 
ze dne 13.09.2019.     

Stanovením přechodné úpravy provozu bude žadateli umožněna realizace akce „Běh rodným 
krajem Emila Zátopka“ – 17. ročník. 

Do opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu a jeho odůvodnění (ust. § 173 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) může každý 
nahlédnout u zdejšího správního orgánu tj. na Městském úřadě Kopřivnice, odboru stavebního 
řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 5. NP, dveře č. 544, denně tj. 
v podělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin (polední přestávka 11:30 – 12:30 hodin), v úterý 
a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin (polední přestávka 11:30 – 12:30 hodin) a v pátek od 8:00 
do 12:00 hodin. Nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 
 
P o u č e n í : 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek [ust. § 173 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů]. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce v souladu  
s ust. § 173 odst. 1 správního řádu.      
      
                                                                                        „otisk úředního razítka“ 
 

 
 
 
 
Ing. Markéta Kvitová, v.r. 
vedoucí odboru 

 
Příloha:   
1x situační výkres včetně dopravního značení 
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Rozdělovník:  
1. Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod 

Radhoštěm 
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, 

Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín 
3. město Kopřivnice, odbor rozvoje města, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
4. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní 

inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 01 Nový Jičín 
 




