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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Oznámení řízení o návrhu opatření obecné povahy  
 

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán ve smyslu 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

o z n a m u j e  
 
dotčeným osobám a dotčeným úřadům řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, zahájené na základě podnětu ze dne 14.1.2020 Obce Dobroslavice, IČO 
00849731, Slezská 260/3a, 747 94  Dobroslavice, kterou zastupuje společnost VS projekt, s.r.o., IČO 25385054, 
Na Obvodu 1100/45, 703 00  Ostrava, ke stanovení místní úpravy provozu na sil. III/4673 (ul. Slezská) a MK 
Přerovská v obci Dobroslavice – viz. grafický návrh (1 list formátu A4). 
 
Umístění dopravního značení a zařízení na sil. III4673 (ul. Slezská) a MK Přerovská v obci Dobroslavice bylo 
posouzeno z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65 
II. vydání (schváleno dne 31.7.2013 MD ČR pod.č.j. 532/2013-120-STSP/1) a Zásad pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích – TP 133 (schváleno dne 31.7.2013 MD ČR pod č.j. 538/2013-120-
STSP/1).  
 
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství konstatuje, že má všechny podklady pro 
vydání opatření obecné povahy v dané věci tj. grafický návrh umístění dopravního značení, projednaný s 
příslušným orgánem Policie ČR  -  Dopravním inspektorátem Opava (č.j. KRPT-116542-1/ČJ-2020-070606-02 
ze dne 1.7.2020) a proto v souladu s § 172 odstavec 1) správního řádu, dává dotčeným osobám a dotčeným 
úřadům před vydáním opatření obecné povahy možnost podávat připomínky nebo námitky k výše uvedenému 
návrhu. 
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U S N E S E N Í  

 
Odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako příslušný správní orgán ve 
smyslu ustanovení § 10 a § 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a 
§ 76 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, usnesení, kterým dotčeným osobám a dotčeným úřadům 
 

u r č u j e  l h ů t u  
 

30 – ti dnů ode dne zveřejnění řízení o návrhu opatření obecné povahy,  
 

ve kterém mohou uplatnit připomínky či námitky k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obci Dobroslavice, který podala dne 14.1.2020. Obec Dobroslavice, IČO 00849731, Slezská 
260/3a, 747 94 Dobroslavice, kterou zastupuje společnost VS projekt, s.r.o., IČO 25385054, Na Obvodu 
1100/45, 703 00 Ostrava. Do spisu (podkladů pro vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích) mohou účastníci řízení nahlížet u odboru výstavby, oddělení silničního hospodářství Městského 
úřadu Hlučín v úřední dny (PO, ST) v době od 8,00 do 16,30 hod., v ostatních dnech po předchozí telefonické 
domluvě.  
Připomínky či námitky budou podávány písemnou formou a k později uplatněným připomínkám či námitkám se 
nebude nepřihlížet. 
 
Lhůta k podání písemných připomínek, či námitek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 
174 odstavce 1 zákona o správním řádu za podmínek definovaných v ustanovení § 39 zákona o správním řádu 
a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odstavce 5 zákona o 
správním řádu.  
 
Doručování veřejnou vyhláškou upravuje § 25 zákona o správním řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručení 
se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. Písemnost 
se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 
doručenou. 
 
 
Poučení : 
Podle ustanovení § 172 zákona o správním řádu mohou v průběhu řízení dotčení účastníci řízení nahlédnout do 
spisu tohoto řízení, pořizovat si z něho výpisy a ve stanovené lhůtě uplatnit připomínky či námitky. Vzhledem k 
tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených orgánů nestanoví zákon lhůtu k podání připomínek nebo 
námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to ve stejné délce 30-ti dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je 
poslední den lhůty určené pro vyvěšení na úřední desce. K později uplatněným připomínkám nebo námitkám se 
nepřihlíží a zmeškání úkonů nelze prominout.  
 
Své připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Hlučín, odbor výstavby, oddělení 
silničního hospodářství, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín.  
 
 
 
 
 
 
Ing. Lenka Beranová 
referent odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
 
Příloha : 
Grafický návrh umístění dopravního značení  
 
Obdrží : 
Dotčené osoby a dotčené úřady:  
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava – dodejkou  
- Policie ČR - Dopravní inspektorát Opava KRPT-116542-1/ČJ-2020-070606-02 
- dotčené osoby a dotčení vlastnící nemovitostí a jejich zástupci – veřejnou vyhláškou 
 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:  
- Městský úřad Hlučín, odbor vnitřních věcí, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín  
- Obecní úřad Dobroslavice 
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Oznámení řízení o návrhu opatření obecné povahy - místní úpravy provozu na pozemních komunikacích musí 
být vyvěšeno po dobu 30-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Hlučín a na úřední desce Obecního úřadu 
Dobroslavice a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
 
  
Vyvěšeno dne: ……………   Sejmuto dne: ……………  
 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření:  
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