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Veřejná vyhláška 

Oznámení o zahájení řízení – návrh na Opatření obecné povahy 

  

Městský úřad  Bohumín, odbor dopravy v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako obec s rozšířenou 
působností, dále dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních 
komunikacích“), vykonávající státní správu ve věcech provozu na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve vymezeném 
území dle § 6 vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním 
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností vydává dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy. 

Správnímu úřadu byl dne 20. 12. 2019 doručen podnět  žadatele Kaufland Česká republika v. o. s., 
IČO 25110161, Bělohorská 2428, 169 00  Praha, kterého zastupuje MZ ENGINEERS, s. r. o., IČO 
28673191, náměstí Dr. Beneše 1232, 430 01  Chomutov o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, v souvislosti s  „Kaufland Bohumín - nabíjecí stanice pro  elektromobily 
Kaufland“. 

Dnem  20. 12. 2019 bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.  

Správní úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu  

oznamuje 

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci formou veřejné vyhlášky, protože správnímu úřadu 
nejsou známi všichni možní účastníci řízení, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti by 
mohly být vydáním opatření obecné povahy dotčeny. Uvedené řízení je vedeno zdejším správním 
úřadem podle § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Správní úřad shromáždil tyto podklady pro vydání rozhodnutí: 

• žádost,  
• situační snímek se zakreslením umístění předmětného dopravního zařízení, 
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• vyjádření Policie České republiky, Krajské Ředitelství Policie Moravskoslezského Kraje, územní 

odbor Karviná, dopravní inspektorát dne 7. 8. 2019 č. j. KRPT-176815-1/ČJ.-2019-070306, 

které jsou dostačující pro vydání následujícího Návrhu na Opatření obecné povahy. 

Znění návrhu  opatření  obecné  povahy: 

Městský úřad  Bohumín, odbor dopravy v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, jako obec s rozšířenou 
působností, dále dle § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích, vykonávající státní 
správu ve věcech provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikacích (dále jen „správní úřad“) ve vymezeném území dle § 6 zákona č. 388/2002 
Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností vydává dle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen 
„správní řád“) na  základě  podnětu  žadatele Kaufland Česká republika v. o. s., IČO 25110161, 
Bělohorská 2428, 169 00  Praha, kterého zastupuje MZ ENGINEERS, s. r. o., IČO 28673191, náměstí 
Dr. Beneše 1232, 430 01  Chomutov  podaného  dne  20. 12. 2019   

r o z h o d l 

o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

1. Vyhrazené  parkovací  místo  v souvislosti  se  stavební  akcí „Kaufland Bohumín - nabíjecí stanice 
pro  elektromobily Kaufland“,  bude na  parkovišti  u prodejny  Kaufland  Bohumín ul. 9.  května  
vyznačeno svislým a vodorovným  dopravním  značením  dle  přiložené  dokumentace   

• Dopravní zařízení bude umístěno a provedeno v úpravě v souladu s normou ČSN EN 12899-1, 
zákonem o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MDS č. 30/2001 Sb., kterou se 
uvedený zákon provádí a Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 čj. 
532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, účinnými od 1. 8. 2013, dle předložené situace.  

• Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí a podle 
metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

• Po umístění bude nové DZ zaevidováno v pasportu dopravního značení u majitele příslušné  
komunikace. 

 

Odůvodnění: 

Dne 20. 12. 2019 byl správnímu úřadu doručen podnět od Kaufland Česká republika v. o. s., IČO 
25110161, Bělohorská 2428, 169 00  Praha, kterého zastupuje MZ ENGINEERS, s. r. o., IČO 
28673191, náměstí Dr. Beneše 1232, 430 01  Chomutov ve věci stanovení místní úpravy provozu na 
veřejné přístupné účelové  komunikaci  - parkoviště  u  prodejny  Kaufland  Bohumín 

Žádost byla doložena situací s vyznačením místa  umístění  vyhrazeného  parkoviště,   vyjádřením 
Policie České republiky, Krajské Ředitelství Policie Moravskoslezského Kraje, územní odbor Karviná, 
dopravní inspektorát dne 7.8.2019 č.j. KRPT-176815-1/ČJ.-2019-070306. Žadatel je současně 
vlastníkem předmětné místní komunikace. 

Vzhledem k tomu, že správním úřadem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, 
přistoupil správní úřad k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše.  

Pokud bude dopravní značení umístěno, je povinností vlastníka pozemní komunikace nové dopravní 
značení neprodleně zanést do pasportu dopravního značení. Vlastník komunikace by měl toto 
stanovení po celou dobu platnosti dopravního značení evidovat, jako součást dokumentace 
k dopravnímu značení. 
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Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. 

Poučení: 

Proti Návrhu opatření obecné povahy mohou dotčené osoby podat písemné řádně odůvodněné námitky 
k povolujícímu správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění (§172 odst.5 správního 
řádu). O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. 

Lhůta pro podání námitek začne plynout dnem následujícím ode dne doručení. 

V souladu s § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 
přístup k dodanému dokumentu. Pokud se tato osoba do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty. 

Při doručení veřejnou vyhláškou se dle § 25 správního řádu považuje písemnost za doručenou 
patnáctým dnem po vyvěšení. 

 

„Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
Bc. Petr SOBEK v. r. 
oprávněná úřední  osoba 
 

Toto  opatření obecné  povahy musí být umístěno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského  
úřadu  Bohumín, Masarykova  č. p. 158, Bohumín. 

 
 
 
Obdrží: 
účastníci 
Kaufland Česká republika v.o.s., IDDS: 8hvyjy8 
 sídlo: Bělohorská č.p. 2428/203, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
MZ ENGINEERS, s.r.o., IDDS: vjrpc53 
 sídlo: náměstí Dr. Beneše č.p. 1232/7, 430 01  Chomutov 1 
Policie České republiky, Krajské Ředitelství Policie Moravskoslezského Kraje, územní odbor Karviná, 
dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v 
 sídlo: Mírová č.p. 1429/37, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
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