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Veřejná vyhláška 

Oznámení o zahájení řízení – návrh na Opatření obecné povahy 

Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako obec s rozšířenou 
působností, dále dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“), vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve vymezeném 
území dle § 6 zákona č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností vydává dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) toto oznámení o návrhu opatření obecné 
povahy.  

Správnímu úřadu byla dne 02.05.2022 doručena žádost Obecního úřadu Dětmarovice, Dětmarovice 
čp. 27, 735 71 Dětmarovice, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v souvislosti s rozšířením dříve zavedené zóny s dopravním omezením s nejvyšší dovolenou 
rychlostí 30 km/h, a to na místní komunikaci č. 11b v úseku od rodinného domu čp. 1464 nově po 
rodinný dům čp. 771 a nově i na místní komunikaci č. 49c a přilehlé veřejně přístupné účelové 
komunikaci v Dětmarovicích. Rozšíření uvedené zóny bude v předmětné oblasti se zmíněnými 
pozemními komunikacemi vyznačeno novým a přesunutým svislým dopravním značením. Dnem 
02.05.2022 bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. 

 

Správní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu  

oznamuje 

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci formou veřejné vyhlášky, protože správnímu úřadu 
nejsou známi všichni možní účastníci řízení, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti by 
mohly být umístěním nového dopravního značení dotčeny. Uvedené řízení je vedeno správním úřadem 
podle § 77 odst. 1 zákona  o provozu na pozemních komunikacích. 

 

Správní úřad shromáždil tyto podklady pro vydání stanovení: 

 žádost;  

 situační snímek se zakreslením změn předmětného dopravního značení; 

 žadatel je současně vlastníkem a správcem uvedených místních komunikací a veřejně přístupné 
účelové komunikace na pozemcích parcelní číslo 1804/1, 1834, 1865/1, 1865/2, 2042/1, 4945/9, 
4945/19 a 4945/33, vše v katastrálním území Dětmarovice, obec Dětmarovice; 

 vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru 
Karviná, Dopravního inspektorátu pod čj.: KRPT-55591/ČJ-2022-070306 ze dne 10.03.2022, 

Obecní úřad Dětmarovice 
silniční správní úřad 
p. Jaromír Piprek, DiS. 
čp. 27 
735 71  DĚTMAROVICE 
Id DS: 2hqbqxt 
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které jsou dostačující pro vydání následujícího Návrhu na Opatření obecné povahy: 

Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení 
obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností jako obec s rozšířenou 
působností, dále dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“), vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad) ve vymezeném 
území dle § 6 zákona č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Policie 
ČR, Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, Dopravního 
inspektorátu (dále jen „dopravní inspektorát“), pod čj.: KRPT-55591/ČJ-2022-070306 ze dne 
10.03.2022,   

vyhovuje žádosti  

Obecního úřadu Dětmarovice, Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice (dále jen „žadatel“)  
a v souladu s § 171 správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích 

vydává Opatření obecné povahy, 

kterým dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích  

stanoví 

tuto místní úpravu provozu na pozemních komunikacích: 

1. Dopravní značení (dále jen „DZ“) bude nově umístěno, přesunuto a odstraněno 
v Dětmarovicích na místní komunikaci č. 11b, č. 30c a č. 49c a na veřejně přístupné účelové 
komunikaci, které jsou umístěné na pozemku parcelní číslo 1804/1, 1834, 1865/1, 1865/2, 
2042/1, 4945/9, 4945/19 a 4945/33, vše v katastrálním území Dětmarovice, obec Dětmarovice,  
v úseku od rodinného domu čp. 1464 nově po rodinný dům čp. 771 a v místě křižovatky místní 
komunikace č. 11b s veřejně přístupnou účelovou komunikací poblíž rodinného domu čp. 291  
a v místě křižovatky místní komunikace č. 11b s místní komunikací č. 30c poblíž rodinného domu 
čp. 265 - viz přiložená situace. Důvodem pro rozšíření dříve zavedené zóny, vyznačené dle 
Stanovení místní úpravy provozu na PK ze dne 03.11.2021 (pod č.j.: SMK/139918/2021), je žádost 
občanů ze dne 31.01.2022, která navazuje na dřívější stížnosti občanů, které byly následně 
prověřeny a doloženy výsledky (daty) z provedené statistiky silničního provozu. 

2. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena: 

 umístěním nového svislého DZ IZ8a – „Zóna s dopravním omezením“ s vyobrazením 
zákazové značky B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem „30“ a IZ8b – „Konec 
zóny s dopravním omezením“ s vyobrazením zákazové značky B20a – „Nejvyšší dovolená 
rychlost“ s údajem „30“, a to na místní komunikaci č. 30c (před křižovatkou s místní 
komunikací č. 11b poblíž rodinného domu čp. 265) - viz přiložená situace; 

 přesunutím stávajícího svislého DZ IZ8a – „Zóna s dopravním omezením“ s vyobrazením 
zákazové značky B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem „30“ a IZ8b – „Konec 
zóny s dopravním omezením“ s vyobrazením zákazové značky B20a – „Nejvyšší dovolená 
rychlost“ s údajem „30“, a to na místní komunikaci č. 11b od rodinného domu čp. 424 nově 
k rodinnému domu čp. 771 - viz přiložená situace; 

 odstraněním stávajícího svislého DZ IZ8a – „Zóna s dopravním omezením“ 
s vyobrazením zákazové značky B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem „30“  
a IZ8b – „Konec zóny s dopravním omezením“ s vyobrazením zákazové značky B20a  
– „Nejvyšší dovolená rychlost“ s údajem „30“ a to na veřejně přístupné účelové 
komunikaci (před křižovatkou s místní komunikací č. 11b poblíž rodinného domu čp. 291)  
- viz přiložená situace.  

3. DZ bude umístěno a provedeno v úpravě v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem 
o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, Zásadami pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP 65 čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013, účinnými od 01.08.2013  
a Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133, schválenými 
MD ČR pod čj.: 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013, účinnými od 01.08.2013. 
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4. Umístění nového, přesun a odstranění stávajícího DZ provede právnická nebo fyzická osoba 
s platným oprávněním a způsobilostí a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4  
– Provádění silničních a stavebních prací. 

5. Po umístění, přesunu a odstranění bude nové DZ zaevidováno v pasportu dopravního značení  
u vlastníka příslušných pozemních komunikací. 

6. Nebude-li DZ umístěno, přesunuto a odstraněno do jednoho roku od vydání stanovení, pozbývá 
toto platnosti. 

 

Odůvodnění: 

Dne 02.05.2022 byla správnímu úřadu doručena žádost zaslaná žadatelem ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích v Dětmarovicích v souvislosti s rozšířením dříve 
zavedené zóny s dopravním omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, a to na místní 
komunikaci č. 11b v úseku od rodinného domu čp. 1464 nově po rodinný dům čp. 771 a nově i na 
místní komunikaci č. 49c a přilehlé veřejně přístupné účelové komunikaci. Důvodem zavedení 
požadovaného opatření je nová žádost občanů, navazující na dřívější stížnosti, které byly následně 
prošetřeny a doloženy výsledky (daty) z provedené statistiky silničního provozu. Tato původní žádost 
byla upravena na základě osobního jednání se zástupcem žadatele dne 12.05.2022, a to především 
s ohledem na původní Stanovení místní úpravy provozu na PK, vydané dne 03.11.2021 pod  
č.j.: SMK/139918/2021. 

Žádost byla doložena Situací s vyznačením umístění předmětného DZ a stanoviskem dopravního 
inspektorátu čj.: KRPT-55591/ČJ-2022-070306 ze dne 10.03.2022, kde byly navržené úpravy 
odsouhlaseny bez námitek za předpokladu, že stanovená místní úprava DZ bude provedena zejména 
za dodržení TP 218.  

Žadatel je současně vlastníkem a správcem předmětných pozemních komunikací. 

Vzhledem k tomu, že nově umístěné a přemístěné zónové značky obsahující zákazové DZ ukládají 
účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, přistoupil správní úřad k vydání opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích.  

Pokud bude DZ umístěno, je povinností vlastníka pozemní komunikace nové DZ neprodleně zanést 
do pasportu DZ. Vlastník komunikace by měl toto stanovení po celou dobu platnosti DZ evidovat, jako 
součást dokumentace k DZ. 

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. 

 

Výzva 

Silniční správní úřad podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby: 

 adresáti dle veřejné vyhlášky (dotčené osoby, jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření 
obecné povahy dotýká); 

 Obecní úřad Dětmarovice, Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice, 

aby nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení podávaly písemné 
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky. Ve stejné lhůtě se k návrhu vyjádří i dotčené orgány. 
Nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, má se za to, že s návrhem 
stanovení souhlasí. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto (§ 77 odst. 3 zákona  
o provozu na pozemních komunikacích). 

Lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu. 

Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle Magistrátu města Karviné, 
Odboru školství a rozvoje, ulice Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, kancelář č. 422 v úřední dny 
pondělí a středa od 07:30 do 17:30 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě v úterý a čtvrtek 
od 07:30 do 16:00 hodin. 

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
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Poučení: 

K Návrhu na Opatření obecné povahy mohou dotčené osoby podat písemné řádně odůvodněné 
námitky u povolujícího správního orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§172 odst. 5 
správního řádu). O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. 

Lhůta pro podání námitek začne plynout dnem následujícím ode dne zveřejnění. 

V souladu s § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 
přístup k dodanému dokumentu. Pokud se tato osoba do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. 

 

„otisk úředního razítka“ 
 
 
 
Ing. Lumír Marszalek 
oprávněná úřední osoba 
služební číslo 1763  
 
podepsáno elektronicky 

 

 

Doručí se (doručenky) 

Obecní úřad Dětmarovice, silniční správní úřad, Dětmarovice čp. 27, 735 71 Dětmarovice  
– k vyvěšení na úřední desce, 

Další účastníci veřejnou vyhláškou 

Při doručení veřejnou vyhláškou se dle § 25 správního řádu považuje písemnost za doručenou 
patnáctým dnem po vyvěšení. 

 

Dotčené orgány 

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní 
inspektorát, Id DS: n5hai7v 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………. Sejmuto dne: ………………………………… 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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