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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a  
výzva k uplatnění připomínek nebo námitek  

 
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle § 124 odst. 
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, oznamuje tímto návrh opatření 
obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a v návaznosti na 
ustanovení § 171 – § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád).  
 
Obec Písečná, požádala o místní úprava provozu na pozemních komunikacích, která se 
týká umístění svislého dopravního značení na pozemní komunikaci v obci. Jedná se o 
umístění dopravního značení B1 + dodatková tabulka E13 s nápisem „mimo cyklistů“, 
dopravního značení B24a a B24b + dodatková tabulka E13 s nápisem „mimo cyklistů“, 
dopravního značení IP10a + dodatková tabulka E3a + dodatková tabulka E13 s nápisem 
„mimo cyklistů“ a betonových svodidel. Dopravní značení bude v daném místě umístěno 
z důvodu, že na mostě přes potok Kotelnice, který se v daném místě nachází, na základě 
mostní prohlídky ze dne 13.09.2023 došlo ke zjištění porušení mostní konstrukce. Most je ve 
špatném technickém stavu a nesmí být přetěžován. 
 
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích se bude vydávat opatřením obecné 
povahy, dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, postupem dle části šesté správního 
řádu. Jedná se o trvalé dopravní značení, které dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 
ukládá účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné právní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích.  
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Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci se přímo dotýká zájmů 
vlastníka místní komunikace, obce Písečná, vlastníka silnice č III/01150, Správy silnic MSK , 
a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu.  
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být výše uvedeným opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u MěÚ 
Jablunkov, Odboru dopravy, písemné připomínky a v souladu s ust. § 172 odst. 5 
správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s 
výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
podat proti návrhu k MěÚ Jablunkov, Odboru dopravy, písemné odůvodněné námitky. 
 
MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy, podle § 172 odst. 1 správního řádu 
 

v y z ý v á 
 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením MěÚ 
Jablunkov, Odboru dopravy, ve lhůtě do třiceti dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání 
písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 odst. 
1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání 
písemných odůvodněných námitek je stanovena přímo v ustanovení § 172 odst. 5 správního 
řádu. K námitkám a připomínkám podaných po termínu se nepřihlíží.   
 
S návrhem výše uvedeného opatření obecné povahy se lze seznámit ve lhůtě shora 
uvedené v budově MěÚ Jablunkov, Dukelská 104, Jablunkov, na odboru dopravy, nejlépe po 
předchozí telefonické dohodě na tel. č.: 558 340 688. 
 
 

Odůvodnění: 
Správní orgán obdržel návrh obce Písečná, která se týká umístění svislého dopravního 
značení na pozemní komunikaci v obci. Jedná se o umístění trvalého dopravního značení z 
důvodu havarijního stavu mostu přes potok Kotelnice, dle přiložené odsouhlasené 
dokumentace.  
 
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 31.01.2023 pod č. j. KRPT-18996-2/ČJ-2023-070208 je 
podkladem pro toto řízení.  
 
Úpravou se ukládají účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních 
komunikacích. Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o 
provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171 - § 174 správního řádu 
oznamuje formou OOP návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. Návrh OOP správní orgán zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů v 
obcích dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
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Poučení: 
Podklady a přílohy návrhu stanovení místní úpravy jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři 
č. 106, Městského úřadu Jablunkov, Odbor dopravy. 
 
Připomínky a námitky lze dle ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu uplatnit písemně 
na adrese Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov do 30 
dnů ode dne jeho zveřejnění (tj. do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu). Připomínky musí splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí být 
patrno, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje. 
 
 
 
 
 
– otisk úředního razítka – 
 
 
 
        
Bc. Tadeusz Byrtus 
pracovník silniční správní agendy 
 
 
 
Příloha: mapa s návrhem místní úpravy 1xA4 
 
 
Podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a 
výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 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.  
 
 
 
 
 
  
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 
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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 
4.Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 
73833 Frýdek – Místek, DS  

 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy, 
toto oznámení o návrhu 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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