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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 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“), jako správní orgán oprávněný ke
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona
o silničním provozu, podle § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, na základě návrhu obce Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník,
IČO 00494232, ze dne 20.02.2019, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT58605-2/ČJ-2019-070208, ze dne 14.03.2019,

stanoví místní úpravu provozu
na pozemních komunikacích v k. ú. Komorní Lhotka,
pozemek parc. č. 101/1, 101/2, 3530 a st. 44 vše v k. ú. Komorní Lhotka situovaných na náměstí,
konkrétně od autobusové zastávky „Komorní Lhotka, náměstí“ směrem k prodejně Hruška (čp.
222) s ukončením u objektu bývalého hotelu Godula (čp. 17), na kterých bude upraven režim
stání vozidel na nově vyznačených parkovištích v návaznosti na stávající místní úpravu provozu –
jednosměrný provoz a zákaz zastavení stanovený po levé straně vozovky, kdy je konkrétně
navrženo:
1. Pro označení parkoviště po pravé straně komunikace na začátku jednosměrného provozu
bude označeno parkoviště s časově omezenou dobou stání, kdy bude:
a) pod stávajícím svislým dopravním značením č. IP 4b „Jednosměrný provoz“ nově
umístěno svislé dopravní značení č. IP 13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ vč.
dodatkové tabule č. E 13 s textem „max. 30 minut“,
b) umístěno vodorovné dopravní značení č. V 10g „Omezené stání“ v modré barvě pro
celkem 5 parkovacích míst s podélným řazením vozidel.
2. Pro označení plochy, na kterou bude zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat,
pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci
nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, kdy
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bude umístěno vodorovné dopravní značení č. V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ v místě
připojení účelové komunikace.
3. Pro označení vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci, kdy bude nově
místěno dopravní zařízení č. Z 11g „Směrový sloupek červený kulatý“.
4. Oproti předloženému návrhu bude na výjezdu z účelové komunikace s ohledem na
jednosměrný provoz řidičům přikázán směr jízdy vpravo pomocí umístění nového svislého
dopravního značení č. C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“.
5. Pro označení parkoviště s časově omezenou dobou stání u vstupu do prodejny Hruška (čp.
222) je navrženo:
a) nově umístěno svislé dopravní značení č. IP 13b „Parkoviště s parkovacím
kotoučem“ vč. dodatkové tabule č. E 8e „Úsek platnosti“ s údaji 5,25 m / 5,00 m
a druhé dodatkové tabule č. E 13 s textem „max. 30 minut“,
b) umístěno vodorovné dopravní značení č. V 10g „Omezené stání“ v modré barvě pro
celkem 4 parkovací místa s kolmým řazením vozidel.
6. Pro označení jednoho obecného vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo přepravující
osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou bude zřízeno jedno
parkovací místo s podélným řazením vozidel pomocí:
a) svislého dopravního značení č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ vč. vyznačení
symbolu 225 „Osoba na invalidním vozíku“,
b) vodorovného dopravního značení č. V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou“.
7. Pro označení parkoviště s časově omezenou dobou stání u vstupu do prodejny masny (čp.
14) je navrženo:
a) nové umístění svislého dopravního značení č. IP 13b „Parkoviště s parkovacím
kotoučem“ vč. dodatkové tabule č. E 8d „Úsek platnosti“ s údaji 11,00 m a druhé
dodatkové tabule č. E 13 s textem „max. 30 minut“,
b) nové umístění vodorovného dopravního značení č. V 10g „Omezené stání“ v modré
barvě pro celkem 3 parkovací místa s šikmým řazením vozidel.
8. Pro označení plochy, na kterou je zakázáno stání (zastavení umožněno), je navrženo
umístění vodorovného dopravního značení č. V 12a „Žlutá klikatá čára“ v šíři cca 3,0 m.
9. Pro označení plochy, na kterou bude zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat,
pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci
nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, kdy
bude umístěno vodorovné dopravní značení č. V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ v úseku
mezi objektem bývalého hotelu Godula a nově navrženými parkovacími místy u autobusové
zastávky.
10. Pro označení parkoviště s časově omezenou dobou stání u autobusové zastávky je
navrženo:
a) nově umístěno svislé dopravní značení č. IP 13b „Parkoviště s parkovacím
kotoučem“ vč. dodatkové tabule č. E 8e „Úsek platnosti“ s údaji 6,25 m / 6,25 m
a druhé dodatkové tabule č. E 13 s textem „max. 30 minut“,
b) umístěno vodorovné dopravní značení č. V 10g „Omezené stání“ v modré barvě pro
celkem 5 parkovacích míst s kolmým řazením vozidel.
11. Ponecháno bude bez dotčení stávající:
a) svislé dopravní značení č. B 28 „Zákaz zastavení“ umístěné po levé straně vozovky
pozemní komunikace v jednosměrném provozu,
b) vodorovné dopravní značení č. V 12c „Zákaz zastavení“ umístěné po levé straně
vozovky pozemní komunikace v jednosměrném provozu.
12. Ponecháno bez dotčení, s doplněním jen nového sloupku či konzoly na fasádu, bude
stávající:
a) svislé dopravní značení č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ doplněné
o dodatkovou tabuli č. E 2b „Tvar křižovatky“ umístěné na před křížením s pozemní
komunikací vedené ke katolickému kostelu.
b) svislé dopravní značení č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ doplněné o dodatkovou tabuli
č. E 2b „Tvar křižovatky“, a další svislé dopravní značení č. C 2b „Přikázaný směr
jízdy vpravo“, vše umístěné na výjezdu z pozemní komunikace vedené od
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katolického kostela, tj. před křížením s pozemní komunikací s jednosměrným
provozem.
c) svislé dopravní značení č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ na výjezdu z náměstí (od
bývalého hotelu Godula) na silnici č. III/4761.
13. Současně bude u silnice č. III/4761, u domu čp. 211, nově označeno záchytné
parkoviště za evangelickým kostelem, které je vzdáleno od náměstí cca 200 m pomocí
svislého dopravního značení č. IP 11a „Parkoviště“ včetně textu ve značce 200 m, které
bude doplněno o dodatkovou tabuli č. E 7a „Směrová šipka pro směr přímo“ a další
dodatkovou tabuli č. E 13 s textem „Záchytné parkoviště“.
Výše uvedená místní úprava je navržena za podmínky:
1. Zodpovědným za realizaci nové místní úpravy provozu bude vlastník dotčených pozemních
komunikací, tj. obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník,
IČO 00494232.
2. Rozměry navržených parkovacích míst budou vyhovovat platné legislativě a normě ČSN
73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
3. Termín provedení místní úpravy provozu: do 31.12.2019, nejdříve však po nabytí
účinnosti tohoto opatření.
4. Místní úprava provozu bude provedena v souladu se stávajícím dopravním značením, se
zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení bude svými rozměry,
barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, platným
technickým podmínkám TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“.
Vodorovné dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN EN 1436: Vodorovné
dopravní značení – Požadavky na dopravní značení a podle TP 133 „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, vše v platném znění.
5. Umístění předmětného dopravního značení bude zaneseno do pasportu příslušné
komunikace.
6. Realizaci místní úpravy provozu provede právnická nebo fyzická osoba s platným
oprávněním a způsobilostí podle metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR pro oblast
II4 – Provádění silničních a stavebních prací.
7. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením je správní orgán oprávněn
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání přestupku podle zvláštního
zákona.

Odůvodnění:
Správní orgán obdržel dne 20.02.2019 návrh obce Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53
Hnojník, IČO 00494232, který se týká povolení nové místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích v k. ú. Komorní Lhotka.
Konkrétně se jedná o úpravu stávající místní úpravy provozu na náměstí v obci Komorní Lhotka,
konkrétně v úseku od autobusové zastávky „Komorní Lhotka, náměstí“ směrem k prodejně Hruška
(čp. 222) s ukončením u objektu bývalého hotelu Godula (čp. 17), na kterých bude upraven režim
stání vozidel na nově vyznačených parkovištích v návaznosti na stávající místní úpravu provozu –
jednosměrný provoz a zákaz zastavení stanovený po levé straně vozovky.
Stanovením místní úpravy provozu ze dne 29.01.2019 byla zajištěna komunikační závada
doplněním svislého dopravního značení č. B 28 „Zákaz zastavení“, kterým má být vyznačen zákaz
zastavení (a tudíž i stání vozidel) po levé straně jednosměrné pozemní komunikace umístěné na
pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Komorní Lhotka, vedené na náměstí v úseku od autobusové
zastávky „Komorní Lhotka, náměstí“ směrem k prodejně Hruška (čp. 222), který je v současné
době vyznačen stávajícím vodorovným dopravním značením č. V 12c podél obrubníku. Dále bylo
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stanoveno doplnění svislého dopravního značení č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ doplněné
o dodatkovou tabuli č. E 2b „Tvar křižovatky“ na pozemní komunikaci umístěné na pozemku parc.
č. 101/1 v k. ú. Komorní Lhotka, před křížením s pozemní komunikací vedené ke katolickému
kostelu (pozemek parc. č. 3530 a 2983/1 v k. ú. Komorní Lhotka).
Výjezd z vedlejší pozemní komunikace na pozemku parc. č. 3530 a 2983/1 v k. ú. Komorní Lhotka
vedené od katolického kostela (resp. od vrcholu Godula a turistické chaty Ondráš), tj. před
křížením s pozemní komunikací s jednosměrným provozem (pozemek parc. č. 101/1 v k. ú.
Komorní Lhotka) byl zajištěn umístěním svislého dopravního značení č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“
s doplněním o dodatkovou tabuli č. E 2b „Tvar křižovatky“ a značení č. C 2b „Přikázaný směr jízdy
vpravo“.
Tato nová úprava provozu je respektována a s návazností na potřebu obce zřídit parkoviště, resp.
vyznačení nových parkovacích míst, na kterých bude časově omezena doba stání (na 30 minut), je
současně navrženo označení vyústění účelové komunikace u prodejny Hruška, vyhrazeného
parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a je ploch, na kterých bude stanoven zákaz
stání (značením č. V 12a „Žlutá klikatá čára“) a zákaz vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat,
pokud to není nutné k objíždění, odbočování (značením č. V 13). Novou úpravou provozu bude
vyznačeno celkem 18 parkovacích míst, z toho 1 navrženo pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou.
Rozměry navržených parkovacích míst budou vyhovovat platné legislativě a normě ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
Další část návrhu se týká označení záchytného parkoviště za evangelickým kostelem. Plocha
s možností stání, na kterou má být odkázáno u náměstí, u silnice č. III/4761, je vzdáleno od
náměstí cca 200 m. Navrženo je umístění svislého dopravního značení č. IP 11a „Parkoviště“
včetně textu ve značce 200 m, které bude doplněno o dodatkovou tabuli č. E 7a „Směrová šipka
pro směr přímo“ a další dodatkovou tabuli č. E 13 s textem „Záchytné parkoviště“.
Předmětné pozemní komunikace jsou ve vlastnictví obce Komorní Lhotka.
Dopravní značení je navrženo v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích“, a norem ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1, vše v platném znění.
Návrh dopravního značení byl projednán s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona
o silničním provozu - Policií České republiky, jak dokládá stanovisko ze dne 14.03.2019, č. j.
KRPT-58605-2/ČJ-2019-070208.
Veřejné projednávání návrhu správní orgán nestanovil s ohledem na povahu věci.
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k. ú. Komorní Lhotka, včetně odůvodnění, byl zveřejněn na úřední desce správního orgánu, který
opatření vydává a současně na úřední desce obce, kterého správního území se opatření obecné
povahy týká, protože stanovení místní úpravy se dotýká provozu v zastavěném území obce
Komorní Lhotka. V tomto případě se jednalo o úřední desku Magistrátu města Třince,
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec a Obecního úřadu Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53
Hnojník.
Návrh byl současně zveřejněn včetně způsobu umožňující dálkový přístup - na elektronické úřední
desce:
 Magistrátu města Třince – www.trinecko.cz, v termínu od 21.03.2019 do 08.04.2019.
Správní orgán v tomto případě doručil návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou
dne 06.04.2019 podle § 25 a v souladu s § 172 správního řádu.
 Obecního úřadu Komorní Lhotka - www.komorni-lhotka.cz, v termínu od 21.03.2019 do
05.04.2019. Správní orgán v tomto případě doručil návrh opatření obecné povahy veřejnou
vyhláškou dne 06.04.2019 podle § 25 a v souladu s § 172 správního řádu.
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Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány,
aby podávaly písemně své připomínky nebo námitky.
Podle § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy mohl uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny.
Podle § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do
08.05.2019 včetně.

Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly v řízení uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

Správní orgán vydal stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k. ú. Komorní
Lhotka, podle § 77 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR dne
14.03.2019, jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a následující) správního
řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

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.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle § 174 odst. 2 správního řádu nechat
posoudit v přezkumném řízení.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce Magistrátu města Třince a Obecního úřadu Komorní Lhotka, vč. způsobu umožňující
dálkový přístup - www.trinecko.cz a www.komorni-lhotka.cz.
„otisk razítka“

Ing. Lada Bartošová v. r.
oprávněná úřední osoba
Příloha
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích (1 x A3)
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Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce vč. způsobu umožňující dálkový
přístup na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání vyhlášky s potvrzením o vyvěšení po uvedenou
dobu:
1. Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
2. Obecní úřad Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník

Rozdělovník
I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci)
1. Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník, IDS v8aaxpb
II. Dotčený orgán státní správy
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v
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