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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 34/2020 – obec Doubrava 

a výzva k uplatnění námitek nebo připomínek 

Odbor dopravy Městského úřadu v Orlová jako příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní 
úpravy provozu na místní komunikaci dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), 
v řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu, zahájeném dne 01.10. 2020 na základě podnětu Obce Doubrava, zveřejňuje návrh 
opatření obecné povahy pro  
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava 

místo úpravy:  

1) komunikace v Doubravě část Hranice  

2) místní komunikace III. tř. inv. č. 23c  

způsob vyznačení:  

ad 1) před rodinným domem č. p. 461 a za rodinným domem č. p. 461 osazení svislého 
dopravního značení IZ8a a IZ8b – zóna/konec zóny s dopravním omezením doplněná symbolem 
dopravního značení B20a - 30km/h, B13 (3,5t) – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez, doplněná E13 – text „mimo dopravní obsluhy“  

ad 2) ve směru z Dětmarovic do Doubravy a ve směru z Doubravy do Dětmarovic na místní 
komunikaci osazení svislého dopravního značení IZ8a a IZ8b – zóna/konec zóny s dopravním 
omezením doplněná symbolem dopravního značení B20a - 40km/h, A14 – zvěř, B13(3,5t) – zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez, doplněná E13 – text „mimo 
dopravní obsluhy“  

vše dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení 

doba úpravy: trvale  

důvod místní úpravy provozu: plošné zklidnění dopravy na území obce vedoucí ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v řešených úsecích 
 
termín provedení: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy 
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Pro umístění dopravního značení se stanoví tyto podmínky:  

1. Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy v souladu s ustanoveními 
zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
zákon o silničním provozu a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní 
značení“ a další související předpisy a normy za využití TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích vydání“, TP 118 „Navrhování zón 30“. 

3. Umístění 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. 

4. Po umístění bude nové DZ zaevidováno do pasportu dopravního značení u vlastníka příslušné 
pozemní komunikace. 

6. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.  

 

Odůvodnění: Na základě podnětu Obce Doubrava jako vlastníka místních komunikací ze dne 
01.10.2020 zahájil Městský úřad Orlová řízení o vydání opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu a § 171 a násl. správního řádu. Podatel navrhuje stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Doubrava.  
Svůj návrh odůvodnil tím, že v daném místě vyvstala potřeba plošného zklidnění dopravy ve 
vymezeném území obce vedoucí zejména ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Místní 
úpravou provozu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Dopravním 
značením B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 3,5t  
dojde k omezení průjezdu těžké dopravy s výjimkou dopravní obsluhy.  Dopravní obsluhou se 
rozumí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a 
podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a 
vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, 
ubytování, sídlo nebo nemovitost, proto nedojde k omezení obslužnosti místních nemovitostí. 
Místní úpravou provozu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. 
 
Návrh dopravního značení pro stanovení místní úpravy provozu byl projednán s Policií ČR, Krajské 
ředitelství Moravskoslezského kraje – územní odbor Karviná, dopravní inspektorát č. j.  KRPT 
184055-3/ČJ-2020-070306 ze dne 18.09.2020 
 

VÝZVA  

k uplatnění připomínek a námitek 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu Městský úřad Orlová, odbor dopravy, 
určuje všem dotčeným osobám a vlastníkům nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny 
lhůtu 30 dnů ode dne zveřejnění k podávání písemných odůvodněných připomínek a námitek 
k výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy.  

 

Poučení: Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno opatření obecné povahy. K později 
uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze prominout.  

 

 

 

 

Mgr. Renáta Podleśná 
oprávněná úřední osoba 

silniční správní úřad 
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Příloha:  

- odsouhlasená situace dopravního značení 

 

Doručí se: 

Obec Doubrava, Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava 

 

K vyvěšení na úřední desce: 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

Obecní úřad Doubrava, Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava 

 

Další účastníci veřejnou vyhláškou. 

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Orlová a obecního úřadu Doubrava po dobu 
15 dnů.  

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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