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dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Magistrát města Opavy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy, vykonávající
přenesenou působnost podle ustanovení § 61, odst. 1, písmene 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“),
ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, zahájil řízení o návrhu opatření obecné
povahy podle ust. § 171 a násl., zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), a zveřejňuje návrh opatření obecné povahy spočívající ve:
Stanovení místní úpravy provozu
- na pozemní komunikaci:

MK na ul. Havlíčkova v obci Štítina

- v úseku:

most přes vodní tok Sedlinka

- popis značení:

v úseku mostu přes vodní tok Sedlinka bude na základě dokončené
rekonstrukce mostu obousměrně umístěno:
 SDZ B 13 (22t) + D.T. E 13 s textem „Jediné vozidlo 40t“
 SDZ IS 15 s názvem vodního toku „Sedlinka“
 tabulka s ev. č. mostu „ŠT-M-01“ (umístěna pod SDZ IS 15)

Pozn.: Projekt trvalého dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí v dokumentaci uschované na odboru
dopravy MMO, Krnovská 71B, Opava, kanc. č. 320
V souladu s ustanovením § 172, odst. 1, správního řádu, správní orgán vyzývá dotčené osoby, aby k
návrhu opatření podávaly písemné připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy.
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

Odůvodnění:
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, obdržel žádost obce Štítina, Hlavní 68, Štítina, IČ: 00300764 zast.
starostou obce Ing. Radkem Malohlavou o vydání stanovení místní úpravy provozu na ul. Havlíčkova v obci
Štítina, a to ve smyslu obousměrného umístění SDZ B 13 (22t) + D.T. E 13 s textem „Jediné vozidlo 40t“ a
D.T. s ev. č. mostu („ŠT-M-01“) na mostě přes vodní tok Sedlinka. Nové označení vychází z dokončené
rekonstrukce mostního objektu.
Výše popsaný návrh byl v souladu s § 77, odst. 3, zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaslán k vyjádření příslušnému
dotčenému orgánu – Dopravní inspektorát Policie ČR (dále jen DI PČR), který k předloženému návrhu vydal
pod č. j. KRPT-172094-2/čj-2022-070606-01 dne 21. 7. 2022 stanovisko (viz příloha), ve kterém jsou
uvedeny návrhy na doplnění dopravního značení a doplnění dopravních opatření, které byly zapracovány do
výroku Stanovení, a také ostatní podmínky, které je nutné splnit při instalaci dopravního značení.
Po důkladném posouzení této úpravy režimu provozu byl tedy odborem dopravy MMO, jako příslušným
správním orgánem ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, zpracován návrh
opatření obecné povahy ve smyslu stanovení místní úpravy provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Podle ustanovení § 172, odst. 4, správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky.
Podle ustanovení § 172, odst. 5, správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo,
určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve
lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Do podkladů lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Magistrát města Opavy, odbor dopravy, Krnovská 71B,
746 01 Opava, kancelář č. 320 v úřední dny (pondělí a středa; od 8.00-12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek a
pátek; od 8.00-14.00) nejlépe po předchozí telefonické domluvě.
Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů, a to na úřední desce:
- Magistrát města Opavy, Horní nám 69, Opava
- Obecní úřad Štítina, Hlavní 68, Štítina
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
- vyjádření DI PČR č. j. KRPT-172094-2/čj-2022-070606-01 dne 21. 7. 2022
Rozdělovník – doručí se:
- Obec Štítina, Hlavní 68, Štítina, IČ: 00300764
Dotčené orgány:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava,
Dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, 746 25 Opava
Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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