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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích 

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, 
jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 a podle ust. § 77 
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy 
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití 
zařízení pro provozní informace, na základě návrhu obce Ženklava, Ženklava 243, 742 67 
Ženklava (dále jen „navrhovatel“), zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle 
ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. 

Řízení bylo zahájeno ve věci 

I.  stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci pasp. č. 24c v k.ú. Ženklava, 

z důvodu snížení nejvyšší dovolené rychlosti vzhledem k uspořádání dopravního prostoru 
na dané komunikaci, která slouží pro příjezd k rodinným domům, popř. k nové zástavbě, 

v rozsahu svislé dopravní značky IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ a IZ 8b „Konec zóny 
s dopravním omezením“ se symboly B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30), A 7b „Pozor 
zpomalovací práh“, B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E13 
„Mimo vozidel s povolením obce Ženklava“. Budou demontovány svislé dopravní značky B 20a  
„Nejvyšší dovolená rychlost“ (30), A 7b „Pozor zpomalovací práh“, B 5 „Zákaz vjezdu 
autobusů“, B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo 
vozidel s povolením obce Ženklava“, u zpomalovacího prahu budou umístěny směrové sloupky 
Z11a,b, aby vozidla neobjížděla zklidňující prvek po nezpevněné krajnici. 

II.  stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích tvořících okruhy se silnicí 
II/480 v k.ú. Ženklava., 

z důvodu snížení nejvyšší dovolené rychlosti vzhledem k uspořádání dopravního prostoru 
na daných komunikacích, které slouží pro příjezd k rodinným domům, popř. k nové zástavbě, 
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v rozsahu svislé dopravní značky IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ (5x), IZ 8b „Konec zóny 
s dopravním omezením“ (5x) se symboly B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30), A 3 
„K řižovatka“ doplněná textem „Přednost zprava“, A 7b „Pozor zpomalovací práh“ a krátkého 
příčného prahu Z 12, který bude doplněn směrovými sloupky Z 11a,b, aby vozidla neobjížděla 
zklidňující prvek po nezpevněné krajnici. 

Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem, tj. Policií ČR – 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní 
inspektorát - vyjádření č.j. KRPT-188279-1/ČJ-2019-070406 ze dne 21.08.2019. 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy 
provozu na uvedených místních komunikacích kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy, 
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky 
a v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy 
na dotčených místních komunikacích v k.ú. Ženklava vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky.  

Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče podle 
ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 

vyzývá 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu 
na uvedené místní komunikaci podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky doručením na Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního 
plánování a památkové péče ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
O d ů v o d n ě n í: 

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních 
komunikacích v Ženklavě byl zpracován za účelem omezení nejvyšší dovolené rychlosti 
vzhledem k uspořádání dopravního prostoru na dané komunikaci, který slouží pro příjezd 
k rodinným domům, popř. k nové zástavbě, čímž dojde k zazónování místních komunikací 
v daných oblastech. 

                                                                                „otisk úředního razítka“ 

 
 
 
Ing. Markéta Kvitová, v.r. 
vedoucí odboru 
 
 
Příloha: 2x situační výkres včetně dopravního značení 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………………      Sejmuto dne:………………………………… 
                      razítko a podpis oprávněné osoby    razítko a podpis oprávněné osoby 
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Rozdělovník: 

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou): 
- v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního 
řádu, územního plánování a památkové péče toto oznámení dotčeným osobám veřejnou 
vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 
správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice 
a Obecního úřadu Ženklava a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den 
doručení je dnem zveřejnění návrhu. 

Dotčené orgány (datová schránka): 
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní 

inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín 
Na vědomí (datová schránka): 
- obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava 
 






