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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obci Vělopolí

Městský úřad Třinec, odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě 
žádosti ze dne 14.12.2015, kterou podala obec Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Střítež u 
Českého Těšína, IČ 005 76 930 (dále jen „žadatel“)

oznamuje

v souladu s ust. § 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu

zahájení řízení o vydání návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obci Vělopolí formou opatření obecné povahy

ve věci umístění dopravního značení č. B 13 – 16 t „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ – 16 tun, doplněné dodatkovou tabulí 
č. E 13 s textem „Mimo dopravní obsluhu)

1. u místní komunikace č. MK 8 na pozemku parc. č. 450, 610, 612, 613/1, 613/2     
k. ú. Vělopolí, 

2. u místní komunikace č. MK 5 na pozemku parc. č. 455 a p.č. 611/1 k. ú. Vělopolí, 
3. u místní komunikace č. MK 6 na pozemku parc. č. 620 k. ú. Vělopolí, 
4. u místní komunikace na pozemku parc. č. 3746, 3709 k. ú. Třanovice - vedoucí 

od autobusové zastávky „Třanovice, U Labudy“ (u silnice č. II/474) směrem 
obec Vělopolí

Důvodem omezení vjezdu na výše uvedené místní komunikace je jejich ochrana. Stavební 
stav komunikací neumožňuje pojezdu těžkotonážních vozidel.
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Městský úřad Třinec, odbor dopravy současně podle ust. § 45 odst. 2 správního řádu

vyzývá

Policii ČR, jakožto příslušný orgán podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu a současně dle 
ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o silničním provozu, k doložení vyjádření k návrhu 
místní úpravy provozu na místních komunikacích v k. ú. Vělopolí a k. ú. Třanovice, a to ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu.

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obci Třinec se přímo dotýká zájmů:

 vlastníka místní komunikace č. MK 8 (pozemek parc. č. 450, 610, 612, 613/1, 613/2), 
MK 5 (pozemek parc. č. 455 a p.č. 611/1), MK 6 (pozemek parc. č. 620), vše v k. ú. 
Vělopolí, na které má být dopravní značení umístěno – v tomto případě se jedná o 
žadatele - obec Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IČ 005 76 
930,

 vlastníka místní komunikace umístěné na pozemku parc. č. 3746, 3709 k. ú. 
Třanovice, na které má být dopravní značení umístěno - v tomto případě se jedná o 
obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53 Třanovice, IČ 005 76 921,

protože podle ust. § 12 zákona o pozemních komunikacích dopravní značení je součástí 
pozemní komunikace, 

dále podle ust. § 136 odst. 2 správního řádu postavení dotčených orgánů mají územní 
samosprávné celky, jestliže se věc týká územního samosprávného celku na samosprávu 
(pečovat ve svém územním obvodu v souladu s místními podmínkami o uspokojení potřeb 
dopravy), tj. obce, na jejímž území k umístění dopravního značení má dojít – v tomto případě 
se jedná o žadatele (obec Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IČ 005 
76 930) a obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53 Třanovice, IČ 005 76 921,

a dále kteréhokoli účastníka silničního provozu na výše uvedených komunikacích.

Podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o silničním provozu se návrh stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích rovněž dotýká Policie ČR, kdy je 
vyžadováno písemné vyjádření.

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu bude návrh uveřejněn na úřední desce 
v úplném znění po dobu 15 dnů.
Úplné znění návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obci Vělopolí bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup –
v tomto případě na webových stránkách obce Vělopolí a obce Třanovice.
Současně bud návrh uveřejněn na webových stránkách správního orgánu, které vede 
správní řízení, tj. webové stránky Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné 
připomínky a současně v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci 
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou 
být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné 
povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění podáním u 
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správního orgánu, které řízení vede, tj. u Městského úřadu Třinec, odboru dopravy, 
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.
Připomínky musí splňovat náležitosti podání podle ust. § 37 správního řádu, tj. musí být 
patrno, kdo připomínku uplatňuje, které věci se týká a co se navrhuje.
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu dále

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obci Vělopolí, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky doručením na Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 
Třinec, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uveřejnění návrhu. 
Zmeškání úkonu nelze prominout. 

O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Lhůta k podání 
písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 
správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání 
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Miriam Hronovská, v.r.
vedoucí odboru 

Toto oznámení bude vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned 
vrátit.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Podpis, razítko

Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky:
1. Obec Vělopolí, Vělopolí 48, 739 59 Střítež u Českého Těšína
2. Obec Třanovice, Třanovice 250, 739 53 Třanovice
3. Městský úřad Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Obdrží
4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor 

Frýdek–Místek, dopravní inspektorát Třinec, 1. máje 124, 739 61 Třinec

Příloha
Návrh dopravního značení (1 x A4)
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