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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Opavy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, vykonávající
přenesenou působnost podle ustanovení § 61, odst. 1, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je věcně příslušný podle ustanovení § 124, odst. 1 a 6, a § 77,
odst. 1, písm. c), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), k řízení o
vydání opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl., zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává tuto veřejnou vyhlášku, a to v podobě:
Stanovení místní úpravy provozu
- na pozemní komunikaci:

místní komunikace na ul. Sokolská, Jílová a V Olšinách
- v obci Háj ve Slezsku

- popis značení:

v úseku dle zakreslení v projektové dokumentaci bude na výše ubvedených
komunikacích umístěno trvalé DZ, a to za účelem vytvoření zóny
s dopravním omezením, vč. vybudování zpomalovacích prahů a umístění
odrazových zrcadel

Pozn.: Projekt trvalého dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí v dokumentaci uschované na odboru
dopravy MMO, Krnovská 71B, Opava, kanc. č. 320
Podmínky:
1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být v souladu s
§ 62, odst. 6, zákona o provozu na pozemních komunikacích, svými rozměry, barvami a technickými
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požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou normy ČSN 018020 „Dopravní
značky na pozemních komunikacích“ a „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP
65“. Dopravní značky budou provedeny v retroreflexní úpravě. Všechny součásti dopravních značek
(patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
2) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být touto
činností dotčeny. Nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
3) Termín provedení místní úpravy provozu – po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – trvale.
4) Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na předmětné komunikaci může Magistrát
města Opavy, odbor dopravy, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
stanovit umístění dalšího dopravního značení či dopravního zařízení, popř. stanovenou místní úpravu
provozu změnit
Odůvodnění:
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B, Opava (dále jen „SSÚ“) obdržel opakovanou žádost
obce Háj ve Slezsku, Háj ve Slezsku, Chabičov, Antonína Vaška 86, IČ: 00300021 zast. Ing. Romanem
Čechákem, Horní Tošanovice 160, IČ: 05782856, o stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích na ul. Sokolská a V Olšinách v obci Háj ve Slezsku, a to ve smyslu změny trvalého dopravního
značení na dotčených komunikacích za účelem úpravy dopravního režimu s vytvořením zóny s dopravním
omezením, vč. vybudování zpomalovacích prahů a umístění odrazových zrcadel.
Původní návrh místní úpravy provozu podaný spolu se žádostí směrem k SSÚ dne 23. 2. 2022 byl v souladu
s § 77, odst. 3, zákona o provozu na pozemních komunikacích projednán s dotčeným orgánem, a to
Dopravním inspektorátem Policie ČR (dále jen „DI PČR“), který k projektové dokumentaci k dané věci vydal
pod č. j. KRPT-49717-2/čj-2022-070606-03 ze dne 3. 3. 2022 stanovisko, ve kterém k předloženému návrhu
sděluje jednotlivé připomínky.
Toto stanovisko DI PČR bylo sdělením SSÚ dne 7. 3. 2022 předloženo žadateli, který na základě
přepracování projektové dokumentace a vypořádání připomínek DI PČR v jejich stanovisku k věci předložil
SSÚ dne 5. 4. 2022 opakovanou žádost, která obsahovala jednak upravenou výkresovou dokumentaci a
dále také vypořádání, resp. vysvětlení jednotlivých námitek DI PČR ze strany projektanta.
S ohledem na doručení výše uvedené opakované žádosti s přepracováním projektové dokumentace a
vypořádáním připomínek DI PČR uvedených v jejich stanovisku k věci pod č. j. KRPT-49717-2/čj-2022070606-03 ze dne 3. 3. 2022 byl tedy uvedený návrh projednán s DI PČR, který k upravené projektové
dokumentaci ve svém stanovisku č. j. KRPT-49717-4/čj-2022-070606-03 ze dne 14. 4. 2022 k předloženému
návrhu směrem k SSÚ sděluje, že „nově předložený návrh změny místní úpravy zapracovává připomínky DI
Opava ze dne 3. 3. 2022, případně zdůvodňuje zvolené řešení a vypořádání se s připomínkami DI Opava, a
je tak na SSÚ, aby návrh (argumenty projektanta) vyhodnotil komplexně ve všech souvislostech a případně
rozhodl dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích“.
S ohledem na výše citovaný závěr DI PČR proto zdejší SSÚ zhodnotil upravenou projektovou dokumentaci,
a to s ohledem na její soulad s platnými normami, vyhodnotil argumenty projektanta a po důkladném
posouzení této navrhované úpravy režimu provozu byl tedy ze strany SSÚ zpracován návrh opatření obecné
povahy ve smyslu stanovení místní úpravy provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, zveřejnil záměr výše popsaného stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci ve formě doručení návrhu opatření obecné povahy č. j. MMOP 51649/2022 ze dne
21. 4. 2022 veřejnou vyhláškou podle § 25, správního řádu, a to v souladu s ustanovením § 172, správního
řádu.
Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Opavy po dobu 15-ti dnů a
dále také způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dotčené osoby byly v návrhu
opatření obecné povahy dle § 172, odst. 1, správního řádu, vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo
námitky. K návrhu opatření obecné povahy mohl uplatnit u správního orgánu písemné připomínky také
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Výše uvedených oprávnění nikdo nevyužil a
správnímu orgánu tak nebyly doručeny žádné připomínky či námitky, které by bylo nutné v předmětném
stanovení místní úpravy zohlednit.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173, odst. 2, správního řádu, podat opravný prostředek. Dle § 173,
odst. 1, správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů, a to na úřední desce:
- Magistrát města Opavy, Horní nám 69, Opava
- Obecní úřad Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, Háj ve Slezsku
Vyvěšeno dne: ……………

Sejmuto dne: ……………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy:

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Dalibor Novotný v. r.
vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Příloha:
- projekt umístění dopravního značení
Rozdělovník – doručí se:
- Obec Háj ve Slezsku, Háj ve Slezsku, Chabičov, Antonína Vaška 86, IČ: 00300021 zast. Ing.
Romanem Čechákem, Horní Tošanovice 160, IČ: 05782856
Dotčené orgány:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava,
Dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava
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