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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích
doplnění dopravního značení na cyklostezce.
Městský úřad Odry, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1
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 Odry, odbor dopravy, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, vyhovuje žádosti
Města Odry, zastoupeného Odborem správy nemovitého majetku, Masarykovo nám. 25, 742
35 Odry ze dne 15. 06. 2020, spočívající v umístění dopravních značek na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle předožené dokumentace dopravního značení vypracované Ing. Petrem Elknerem, na pozemcích cyklotrasy a cyklostezky ve správě Města Odry a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, dopravní inspektorát Nový Jičín
stanoví
žadateli, Městu Odry, IČ 00265221, zastoupenému Odborem správy nemovitého majetku,
Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, spočívající v umístění dopravních značek na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle přiložené dokumentace dopravního značení vypracované Ing. Petrem Elknerem, na pozemcích
cyklotrasy a cyklostezky ve správě Města Odry následujícím způsobem:
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Základní úřední hodiny pro veřejnost na všech pracovištích městského úřadu: pondělí a středa
v době 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 h.

místní komunikace č. 42 v Odrách na p.č. 1777,182/3,182/1,1693 v k.ú. Odry:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4, vodorovné dopravní značení V20 44 ks,
veřejně přístupná účelová komunikace na p.č. 2573/26, 2573/23, 2573/3 v k.ú. Odry:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4,
místní komunikace č. 1k v Odrách na p.č. 2573/22, 2573/10, 2543, 2560/4, 2560/2 v k.ú.
Odry:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4, vodorovné dopravní značení V20 14 ks,
místní komunikace č. 1 v Loučkách na p.č. 688/1, 426, 459/1, 694/1, 687/1 v k.ú. Loučky
nad Odrou:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4, vodorovné dopravní značení V20 56 ks,
veřejně přístupná účelová komunikace na p.č. 19/5, 18/3, 33/4, 34/2, 35/4, 60/3, 60/2,
613/3, 81/6, 613/6, 81/5, 92/3, 613/2, 103/3, 107/2, 110/2, 114/6, 113/2, 608/1, 470/2, 19/5,
103/5, 103/4 v k.ú. Heřmánky nad Odrou:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4,
- výměna svislého dopravního značení C8a a C8b za C9a a C9b na p.č. 470/2 v k.ú. Heřmánky nad Odrou,
- výměna svislého dopravního značení C8a a C8b za C9a a C9b na p.č. 602/7 a 602/8 v
k.ú. Heřmánky nad Odrou,
- výměna svislého dopravního značení C8a a C8b za C9a a C9b na p.č. 19/5 v k.ú. Heřmánky nad Odrou
- obnovení svislého dopravního značení B11+ E13 „MIMO UŽINATELŮ PŘILEHLÝCH
POZEMKŮ“ na p.č. 103/4 v k.ú. Heřmánky nad Odrou
- výměna svislého dopravního značení C8a a C8b za C9a a C9b na p.č. 19/5 v k.ú. Heřmánky nad Odrou,
veřejně přístupná účelová komunikace na p.č. 1691/3, 1694/4 v k.ú. Spálov:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4.
místní komunikace č. 8 v Klokočůvku na p.č. 183/4,172/4,179/1,179/3,183/3,179/2,183/2
v k.ú. Klokočůvek:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4,
- výměna svislého dopravního značení C8a a C8b za C9a a C9b na p.č. 183/2 v k.ú. Klokočůvek
místní komunikace č. 1 v Klokočůvku na p.č. 1023/1 v k.ú. Klokočůvek:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4, vodorovné dopravní značení V20 20 ks
veřejně přístupná účelová komunikace na p.č. 1014/1, 1070/2, 1068/2, 117/2, 116,
1009/4, 1008/2, 1001, 985, 983/1, 1070/1, 1068/1, 893/6, 968/7, 964/4, 964/2, 957/2, 962/2,
954/2, 949/2, 956/2, 953/2, 950, 938/2 v k.ú. Klokočůvek:
- 2x vodící čára, vodorovné dopravní značení V4, vodorovné dopravní značení V20 30 ks.
Vodorovné dopravní značení V5, není součásti tohoto stanovení.
Pro umístění dopravního značení se stanoví tyto podmínky:
1. Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN EN 12899-1 a ČSN 018020, zákona
č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., vč. novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání 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.
2. Místní úpravu dopravního značení dle tohoto stanovení provede žadatel na svoje náklady.
Odůvodnění:
Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě
žádosti Města Odry, IČ 00265221, zastoupeného Odborem správy nemovitého majetku MěÚ
Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry v souvislosti s realizací změny v užívání vymezené
části cyklostezky, týkající se současného užití cyklisty i chodci, při dodržení pravidel daných
vodorovným a svislým dopravním značením, stanoveným v rámci tohoto stanovení místní
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úpravy dopravního značení. Po posouzení dopravní situace zdejším úřadem a projednání u
příslušného orgánu Policie ČR, KřP Sm kraje, DI Nový Jičín, s vyjádřením ze dne 22. června
2020 pod č.j. KRPT-8784-4/ČJ-2020-070406 Městský úřad Odry, 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 Odry, 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 Města Odry od 01.07.2020 do 16.07.2020 včetně.
Rozhodnutí o námitkách:
Do termínu dne 16.07.2020 nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky, proto Městský
úřad Odry, odbor dopravy uveřejnil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, dopravního opatření, umístění
dopravního značení dle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, dopravní inspektorát Nový Jičín.
Podklady pro vydání rozhodnutí jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena na
Městském úřadu, odboru dopravy MěÚ Odry.
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.

Ing Jan Mollnhuber
Odbor dopravy MěÚ Odry
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městském úřadu Odry a úřední desce
Obecního úřadu Heřmánky a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ………………………

Sejmuto dne: ………………………

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. Město Odry, IČ 00265221, zastoupené Odborem správy nemovitého majetku, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
Dotčené orgány:
2. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Nový Jičín, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
3. Městský úřad Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry
4. Obecní úřad Heřmánky, Heřmánky 282, 742 35 Heřmánky
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