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Veřejná vyhláška 
 

 

Opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pozemních komunikacích“) s přenesenou působností stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

silničním provozu“), vydává jako věcně a funkčně příslušný správní úřad toto opatření obecné povahy podle 

§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích: 

 
 

Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, na základě žádosti Obce Hodslavice, Hodslavice 211, 742 71 

Hodslavice  vyhovuje žádosti ze dne 14.12.2016,   tímto 
 

s t a n o v í 

 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, 

spočívající v umístění svislého  DZ 4 x  P 2 , 2 x IP 10a, doplnění DZ IZ 8a,b o DZ B 20a ,,30“, A 12, A 

7b, B 32,,Průjezd zakázán“ s doplněním textu ,,neplatí pro cyklisty“a dopravního zařízení pro zaslepení 

MK mezi domy č.p. 115 a 501 betonového svodidla (NEW JERSEY popř. CITY BLOK) a zpomalovací 

polštáře + DZ Z 11a,b  naproti pozemku parc.č.1380/1 v k.ú. Hodslavice dle přiložené dokumentace. 

v obci Hodslavice lokalita Léchy stanovuje tyto podmínky: 
 

1. Umístění  dopravního značení na místní komunikaci bude provedeno podle odsouhlasené přiložené 

dokumentace č.j. OD/88086/2016, která je součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. 

2. Dopravní  značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020,  

    zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí   

    pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na  

    pozemních komunikacích II. TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod 

    Č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.července 2013 s účinností od 1.srpna 2013. 



3. Typ a způsob uchycení dopravního značení  bude provedeno v souladu s normou ČSN 736101 – 

Projektování silnic a dálnic, aktualizované vydání  a normou ČSN EN 12899-1,2. 

4. Dopravní značení bude provedeno v termínu do konce měsíce června 2017 a po umístění bude změna   

dopravního značení zanesena do pasportu dopravního značení příslušné pozemní komunikace. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě žádosti obce 

Hodslavice k úpravě provozu na pozemních komunikací ze dne 14.12.2016, kde požaduje stanovení o 

umístění svislého dopravního značení a dopravního zařízení. Po posouzení dopravní situace zdejším úřadem 

a se souhlasem  příslušného orgánu Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín, dopravního opatření 

„umístění svislého DZ 4 x  P 2 , 2 x IP 10a, doplnění DZ IZ 8a,b o DZ B 20a ,,30“, A 12, A 7b, B 

32,,Průjezd zakázán“ s doplněním textu ,,neplatí pro cyklisty“  a umístění dopravního zařízení pro 

zaslepení MK mezi domy č.p. 115 a 501 betonového svodidla (NEW JERSEY popř. CITY BLOK) a 

zpomalovací polštáře + DZ Z 11a,b naproti pozemku parc.č.1380/1 v k.ú. Hodslavice dle přiložené 

dokumentace. 
 

Úpravu dopravního značení  a umístění dopravního zařízení dle tohoto stanovení provede vlastník místní 

komunikace obec Hodslavice. 
 

Dne 19.01.2017 Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy, oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření 

obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu 

v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy lhůtu do 30 

dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek či námitek. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo 

vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín od 19.01.2017 do 06.02.2017. 
 

Rozhodnutí o námitkách: 

 

V průběhu řízení nebyla podána žádná námitka. Do termínu 06.02.2016 nebyly uplatněny žádné námitky či 

připomínky, proto Městský úřad Nový Jičín, odbor dopravy uveřejnil veřejnou vyhláškou opatření obecné 

povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dopravního opatření 

„umístění svislého DZ DZ 2 x P 2 + E 2b, P 4 + E 2b“ v rozsahu dle přiložené dokumentace. 
 

Podklady pro vydání rozhodnutí jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena na Městském úřadu 

Nový Jičín. 
 

Poučení: 

 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 173 

odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné 

vyhlášky. 

 

 

 

                      /otisk úředního razítka/                                                  Bc. Stanislav Kopecký       

                                                                                                            Referent odboru dopravy 

 

 

Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být vyvěšeno 

po dobu 15 dnů na Městském úřadu Nový Jičín, na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne:                 8.2.2017                                                           Sejmuto dne:      25.2.2017 

Razítko a podpis:                                                                                      Razítko a podpis: 
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Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

1. Obec Hodslavice, Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice, IDDS: 88tbebn 

2. dotčené osoby a dotčení vlastníci nemovitostí a jejich zástupci 

 
 

 

Dotčené orgány: 

3. Policie ČR, KřP Sm kraje, DI nový Jičín, Sv. Čecha 11, 741 01 Nový Jičín 

 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

4. Městský úřad Nový Jičín 

5. Obec Hodslavice, Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice, IDDS: 88tbebn 
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