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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH 
 

Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve věci stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně 
přístupné účelové komunikaci, na základě žádosti obce Písečná, se sídlem Písečná č. 262, 
739 91 Jablunkov, po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR, 
dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, ze dne 15.05.2020 pod č. j. 
KRPT-84640-2/ČJ-2020-070208, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o 
silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 – § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) opatřením obecné povahy 

 

S T A N O V Í 
 

obci Písečná, se sídlem Písečná č. 262, 739 91 Jablunkov, provést tuto místní úpravu 
provozu na pozemních komunikacích: 

umístit na pozemní komunikaci v obci Písečná, v místě mostu přes potok Kotelnice, v obou 
směrech  

dopravní značení č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejich okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez“ s údajem „2 t“, dle přiložené odsouhlasené dokumentace.   
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: 

1. Stávající dopravní značení č. B16 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 
vyznačenou mez (2 m)“ bude umístěno v souladu s technickými normami a předpisy. 

2. Na dopravní omezení je nutno upozornit na nejbližší křižovatce místních komunikací u 
domu čp. 155.  

3. Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1,2 a 
ČSN EN 1436, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a umístěno 
dle příslušných platných technických norem, kdy musí odpovídat TP 65 – Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dopravní značení bude odpovídat 
minimálně 1. třídě podle TP 71, dodatek č. 1 Zkoušení svislých dopravních značek – 
technická způsobilost, kdy umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným 
oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 Provádění 
silničních a stavebních prací.      

4. Po umístění bude změna dopravního značení zanesena do pasportu dopravního 
značení příslušné pozemní komunikace.  

5. Obec Písečná je povinna zabezpečit stálou údržbu značení a jeho instalaci na 
stanovené místo. Dopravní značení a zařízení musí být udržováno v náležitém stavu, aby 
byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čistění a obnova značek a dopravních zařízení musí 
zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé značky, dopravní 
zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek 
nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod. 

6. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní 
úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání přestupku podle 
zvláštního zákona. 
 
 

Odůvodnění: 
Správní orgán obdržel návrh obce Písečná, která se týká umístění svislého dopravního 
značení na pozemní komunikaci v obci. Jedná se o umístění dopravního značení č. B13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (2 t)“, v místě 
most přes potok Kotelnice u RD č.p. 45 v obci Písečná, z důvodu havarijního stavu mostu. 
Dopravní značení bude umístěno v obou směrech.   
 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Písečná byl 
projednán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je 
příslušný orgán policie ČR, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jehož 
písemné vyjádření ze dne 15.05.2020 pod č. j. KRPT-84640-2/ČJ-2020-070208 je 
podkladem pro toto řízení.  
 
Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na 
pozemních komunikacích, dále dle příslušných platných technických norem a musí 
odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené 
MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dopravní 
značení bude odpovídat minimálně 1. třídě podle TP 71, dodatek č. 1 Zkoušení svislých 
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dopravních značek – technická způsobilost. Osazení dopravního značení, jeho kontrolu a 
udržování, zajišťuje vlastník předmětné komunikace.  
Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní 
informace se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně 
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý 
veřejný zájem. 
 
Novou místní úpravou, dopravním značením, se ukládají účastníkům silničního provozu 
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, obsažené v 
zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán proto v souladu s 
ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a v 
návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu vydal stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích formou OOP, kdy toto stanovení správní orgán zveřejňuje na 
úředních deskách obecních úřadů v obcích dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci se přímo dotýká zájmů vlastníka 
místní komunikace, obce Písečná a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu. Z daného 
důvod byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen na úřední desce MěÚ Jablunkov a 
obecního úřadu Písečná, kdy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1, 4 a 5 správního řádu v 
návaznosti na ust. § 39 odst. 1 správního řádu byla stanovena lhůta 30 dnů, ode dne 
vyvěšení, pro uplatnění připomínek a námitek dotčených osob. Na základě vyvěšení návrhu 
opatření obecné povahy nebyly od zveřejnění podány žádné písemné připomínky a písemné 
odůvodněné námitky.  
 

 
Poučení: 

Ve smyslu ust. § 173 odst. 1 a 2 správního řádu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a proti opatření obecné povahy nelze 
podat řádný opravný prostředek.  
 
 
 
 
– otisk úředního razítka – 
 
 
        
Ing. Marcela Sniegoňová 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
 
 
Příloha: mapa s návrhem místní úpravy 1xA4 
 
 
Podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na 
úřední desce města Jablunkov, dále na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž 
správních obvodů se týká, po dobu patnácti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  
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Na úřední desce:  
Vyvěšeno dne ………………………...................   razítko a podpis oprávněné osoby  
 
 
 
Sejmuto dne: ………………………………...……   razítko a podpis oprávněné osoby  
 
 
V elektronické podobě:  
Vyvěšeno dne ………………………...................   razítko a podpis oprávněné osoby  
 
 
 
Sejmuto dne: ………………………………...……   razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
Rozdělovník: 
1. Obec Písečná, Písečná č. 262, 739 91 Jablunkov, DS  

(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na Vaší úřední 
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho 
zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění). 

2. MěÚ Jablunkov, Odbor vnitra a živnostenského úřadu – se žádostí o vyvěšení 
písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup na dobu nejméně 15 
dnů a jeho zpětné zasláni s potvrzením doby zveřejnění 

 
Dotčený orgán: 
3. Policie ČR, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, DS 
 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy, 
toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se 
písemnost vyvěsí na úřední desce města Jablunkov, úředních deskách obecních úřadů obcí, 
jichž se týká a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Den 
doručení je dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.   
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