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Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy 

Stanovení  místní úpravy provozu  na  pozemní  komunikaci 
 

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, na podkladě upozornění od účastníků  
silničního  provozu a po provedeném místním šetření,  vzhledem  k zajištění bezpečnosti a  plynulosti 
silničního  provozu 

r o z h o d l 

o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

podle  ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona  o provozu na pozemních komunikacích,  o  umístění  
zákazové  dopravní  značky  B/28 ( Zákaz  zastavení), na komunikaci ul. Masarykova za křižovatkou  
s ul. 9. května ve směru k nádraží ČD.  
 
Pro umístění dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích stanoví tyto podmínky: 

 

1. svislé dopravního značení B/28 bude umístěno po  pravé  straně ul. Masarykova  za  křižovatkou  
s ul. 9.  května  ve  směru  jízdy  k  nádraží ČD Bohumín. 

2. dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 
12899-1,2 a ČSN EN 1436; zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., 
vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., vyhlášky  č.  84/2016 Sb., a umístěno podle Zásad pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích TP 65 – schváleno MD ČR Č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze 
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dne 31. 7. 2013 a podle Zásad pro vodorovné  dopravní značení na pozemních komunikacích – 
TP 133 - schváleno MD ČR čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 a umístění provede 
právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu 
MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

3. typ a způsob uchycení dopravního značení je nutno projednat s majitelem komunikace a bude 
provedeno v souladu s normou ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic, aktualizované vydání 
a normou ČSN EN 12899-1,2.  

4. značení bude provedeno po  nabytí  účinnosti opatření  obecné  povahy v termínu do 30. 4. 2017.  
Po umístění bude změna dopravního značení zanesena do pasportu dopravního značení příslušné 
pozemní komunikace. 

5. dopravní značení bude dle příslušnosti pozemní komunikace po realizaci, předáno majiteli 
příslušné pozemní komunikace. V případě změny charakteru zařízení, vzhledem k silnici resp. 
silničnímu provozu, požádá zdejší úřad o vydání nového vyjádření. 

6. nebude-li dopravní zařízení umístěno do dvou let od nabytí právní moci tohoto stanovení, 
pozbývá toto stanovení platnosti. 

 

Odůvodnění: 

Dne 29. 11. 2016 byl Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova 158, 735 81  Bohumín, jako 
příslušný správní úřad,  upozorněn účastníky  silničního  provozu  na  zhoršený a nebezpečný  stav 
v prostoru  ul. Masarykova v Novém  Bohumíně, za křižovatkou s ul. 9.  května  ve  směru  k nádraží 
ČD Bohumín,  naproti  „Palačinkárny“. Vozidla,  která  začala  na  uvedené  komunikaci  mezi  dvěma  
přechody pro chodce po  pravé  straně ul. Masarykova parkovat,  znemožňují bezpečný výjezd  z ul. 9. 
května,  kdy není vidět zprava přijíždějící vozidla. Při průjezdu ul. Masarykovou kolem palačinkárny, 
vzhledem k parkujícím vozidlům po pravé straně komunikace, mají problémy s míjením  a  najížděním  
do zatáček vozidla BUS. Chodci, kteří hodlají přejít komunikaci ul. Ad. Mickiewicze po vyznačeném 
přechodu pro chodce, za křižovatkou s ul. Masarykovou, před vstupem do vozovky přes zde parkující 
vozidla, nemají bezpečný rozhled. Správní orgán po zjištění daných skutečností a provedeném místním 
šetření,  dospěl  k závěru, že v daném  prostoru, je nutno umístit zákazovou svislou dopravní  značku  
B/28,  kterou se v daném úseku zakáže zastavení vozidel, které je nezbytné pro zajištění bezpečnosti  a  
plynulosti  silničního  provozu. 
Správní úřad si vyžádal vyjádření Policie České Republiky, Krajské Ředitelství Policie 
Severomoravského Kraje, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát ze dne 30. 11. 
2016 pod č. j. KRPT-271335-1/ČJ.-2016-070306, která s navrženou úpravou souhlasí a souhlas 
vlastníka  komunikace.  
Jelikož se jedná o opatření obecné povahy dle § 171 správního řádu, kterým jsou ukládány jiné 
povinnosti, než vyplývají z obecné úpravy obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, 
je toto stanovení místní úpravy oznámeno všem dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.  
Návrh opatření obecné povahy byl oznámen veřejnou vyhláškou v souladu s § 172 správního řádu dne  
5. 12. 2016 vyvěšením na úřední desce Městského  úřadu  Bohumín, jako příslušného správního úřadu, 
který opatření obecné povahy vydává.  
Termín pro podávání námitek nebyl usnesením stanoven, z toho důvodu bylo možné podávat námitky 
do 30 dnů od zveřejnění. 
Dne 12. 12. 2016 pod  č. j. MUBO-51170/2016/ODP/SK, obdržel správní  orgán  k návrhu  opatření  
obecné  povahy   námitky  podané  panem  Janem Pawlitou  a  paní Martinou Pawlitovou, oba  bytem 
Na  Chalupách 371, Bohumín – Pudlov, kteří společně zaslali deset námitek. O těchto námitkách  bylo  
Městským  úřadem  Bohumín,  odborem  dopravy, vydáno následující rozhodnutí,  které je  podle  § 
172 odst. 5 správního  řádu součástí  odůvodnění opatření  obecné  povahy. 
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ROZHODNUTÍ  

 
Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, Masarykova 158, 735 81  Bohumín, rozhodl o společných 
námitkách  pana Jana Pawlity a paní Martiny Pawlitové, oba bytem Na Chalupách 371, Bohumín – 
Pudlov,  ze  dne  12. 12. 2016  pod  č. j. MUBO/51170/2016/ODP/Sk, proti návrhu opatření obecné 
povahy,  kterým se stanoví trvalá úprava provozu na  komunikaci  ul. Masarykova v Bohumíně  za  
křižovatkou s ul. 9. května ve směru jízdy k nádraží ČD. Námitky byly formulovány v deseti bodech,  
které byly vypořádaný  následovně: 
 
Námitka č. 1 „Správní orgán nezjistil dotčené  osoby“, se  zamítá. 

Odůvodnění: 
Jelikož v daném řízení, příslušnému správnímu úřadu, nejsou známi všichni možní účastníci řízení,  
jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti by mohly být vydáním opatření obecné povahy  
dotčeny, je správní  řízení vedeno formou veřejné vyhlášky. 
 
Námitka č. 2 „Opatření  obecné povahu zasahuje do práv dotčené osoby“, se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Pro zajištění bezpečnosti silničního povozu v daném úseku komunikace ul. Masarykova,  po  pravé  
straně mezi křižovatkou s ul. 9. května a křižovatkou s ul. Ad. Mickiewicze,  je  nutno  zamezit  
parkování  vozidel,  které  závažným  způsobem  ohrožuje  bezpečnost silničního  provozu. Zákaz  
zastavení  vozidel v daném  prostoru  neomezuje  žádného  vlastníka okolní  nemovitosti  na  jeho  
právech, jelikož  zde na  komunikaci  nikdo  nemá  sjednané  vyhrazené  parkovací  místo.   
 
Námitka č. 3 „Správní  orgán  neshromáždil postačující  podklady pro vydání následujícího Návrhu 
na   Opatření obecné povahy“, se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Správní úřad shromáždil předepsané podklady, pro vydání návrhu opatření obecné povahy, jak je ve 
vydaném  návrhu uvedeno a to vyjádření Policie České Republiky, Krajské Ředitelství Policie 
Severomoravského Kraje, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát ze dne 30. 11. 
2016 pod č. j. KRPT-271335-1/ČJ.-2016-070306 a souhlas vlastníka komunikace Městský úřad 
Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č. p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín 
1 pod  č. j. MUBO/49850/2016/ŽPS,  ze  dne  2. 12. 2016. 
 
Námitka č. 4 „V odůvodnění oznámení návrhu na  Opatření obecné  povahy,  nesouhlasím a  napadám 
ho v tvrzení správního orgánu, že cituji „správní úřad,  místním  šetřením k zajištění  bezpečnosti a  
plynulosti silničního  provozu, kdy na podkladě zjištěných skutečností,  že  vozidla stojící po  pravé  
straně ul. Masarykova, ve směru za křižovatkou s ul. 9. května k nádraží ČD, tvoří překážku 
v silničním provozu a značně znemožňují rozhledové poměry také křižovatky a prostoru před  přechody  
pro  chodce,  čímž je značně  ohrožena bezpečnost silničního  provozu“, se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Správní úřad  po  upozornění  účastníků  silničního  provozu  na kritický  stav v dané  lokalitě,  kdy  po  
zprovoznění  provozovny  „CREPERIE - PATISSERIE" (palačinkárna)“,  začala  vozidla  parkovat  po  
pravé straně  ul. Masarykova  ve  směru  od  křižovatky  s ul. 9.  května  k nádraží ČD, provedl  na  
místě samém šetření, kdy vyhodnotil současný stav jako nebezpečný, rozhodl o nutnosti provedení  
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. Tuto řádně projednal s Policií České Republiky, 
Krajské Ředitelství Policie Severomoravského Kraje, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní 
inspektorát  a  vlastníkem  komunikace Městským úřadem Bohumín, odborem životního prostředí a 
služeb, Masarykova č. p. 158, Nový Bohumín, 735 81  Bohumín. 
 
Námitka č. 4. 1 „Vozidla stojící na pravé straně ul. Masarykova nemohou tvořit překážku v silničním  
provozu, jelikož  zastavila a  stojí  dle  zákona 361/2000 § 25 odst. 3 a tím dodržují podmínky  zákona 
361/2000“, se  zamítá. 
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Odůvodnění: 
Vozidla opravdu stojí v souladu s obecnou úpravou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ale není tímto zákonem vyloučeno,  že tímto nemohou  
tvořit překážku v silničním provozu. Pokud obecná úprava zákona neřeší určitou danou situaci  
k zajištění  bezpečnosti  a  plynulosti  silničního  provozu,  je  nutno  situaci  řešit stanovením  místní  
úpravy  provozu  na  pozemních komunikacích,  která  je  obecné  úpravě  nadřazena. 
 
Námitka č. 4. 2 „Vydání Opatření obecné  povahy je  zmatečné a  zbytečné v tom, že stání a  zastavení 
za  a  před  přechodem pro  chodce je  upraveno zákonem 361/2000“ , se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Opatření obecné  povahy  ještě  vydáno  nebylo,  byl  vydán  a  na  úřední  desce  vyvěšen dne  5. 12. 
2016 „návrh na  Opatření  obecné  povahy“,  ve kterém je jednoznačně specifikováno místo umístění 
dopravního značení a o jaké svislé  trvalé dopravní značení se jedná. 
 
Námitka č. 5 „Správní orgán nezaslal dotčeným osobám, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického  práva návrhu Opatření obecné povahy zasahuje, kdy z katastru 
nemovitosti je  zřejmé,  že  opatření obecné  povahy zasáhne do  práv majitelů nemovitostí stojících na  
pozemku 2572/59 katastrální území Nový Bohumín“ , se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Jelikož v daném řízení, příslušnému správnímu úřadu, nejsou známi všichni možní účastníci řízení,  
jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti by mohly být vydáním opatření obecné  povahy  
dotčeny, je správní řízení vedeno formou veřejné vyhlášky, čímž  jsou všechna práva dotčených osob  
zachována. 
 
Námitka č. 5. 1 „na ul. Masarykova od směru nádraží ČD je již zákaz stání a tímto je omezena 
možnost kvalitního provozování živnosti v objektu č.p. 1211“ , se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Místní úprava provozu na pozemní komunikaci, v žádném případě nemá vliv na kvalitu provozování  
živnosti.  Na  komunikaci  je  v prvé  řadě  nutno  zajistit  bezpečnost  silničního  provozu. 
 
Námitka č. 5. 2 „tímto  opatřením bude omezen přístup k objektu č.p. 1211, kdy MěÚ Bohumín již  
obstavil objekt 1211 parkovištěm ze zadní strany a nedbal ani přístupu na pozemek objetu č.p. 1211“, 

se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Umístění trvalého dopravního značení B/28 (Zákaz zastavení), na komunikaci ul. Masarykova ve  
směru za  křižovatkou s ul. 9.  května k nádraží ČD,  nemůže omezit žádným způsobem přístup do 
objektu č. p. 1211, jelikož se nachází na protější straně komunikace. Při stavbě parkoviště za  objektem 
č. p. 1211 jste jako vlastník nemovitosti byl účastníkem řízení. Zde jste v minulosti při  tomto řízení 
mohl uplatnit veškeré své námitky vůči stavbě parkoviště. 
 
Námitka č. 5. 3 „Návštěvníci provozovny v objektu č.p. 1211 nemají možnost parkování, jelikož 
Městský úřad Bohumín nedává na okolních parkovištích časově omezené stání“, se  zamítá. 
Odůvodnění: 
Při zřizování provozovny je povinnosti ze stavebního zákona  zajistit parkovaní na zřizovateli (žadateli 
o povolení provozování) provozovny. V dané lokalitě přímo za provozovnou je parkoviště  s kapacitou 
min. 25 míst, bez časového omezení. Další parkoviště je ve vzdálenosti do 30 m a to před  Policii ČR, 
rovněž bez časového omezení. Parkoviště s časovým omezením, s použitím parkovacího  kotouče  jsou  
v docházkové vzdálenosti do 100 m.  
 

Poučení: 

Proto tomuto rozhodnutí o námitkách se podle § 172 odst. 5 správní řádu nelze odvolat ani podat  
rozklad. 
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Součástí společně podaných námitek pana Jana Pawlity a paní Martiny Pawlitové, oba bytem Na 
Chalupách 371, Bohumín – Pudlov, ze dne 12. 12. 2016 pod č. j. MUBO/51170/2016/ODP/Sk 
k návrhu  opatření  obecné povahy je i návrh na změnu opatření  obecné povahy a to: 
 
Návrh č. 1 „pokud správní  orgán shledá i přes námitky účastníků řízení potřebu umístit značku zákaz  
zastavení B28, navrhuji osadit značku zákaz zastavení B28 dodatkovou tabulkou – platí jen v době 
6hod.-15hod. touto dodatkovou tabulkou bude umožněna lepší dostupnost provozovny č.p. 1211“, se  

neakceptuje.  
Odůvodnění: 
Ohrožení bezpečnosti silničního provozu parkujícími vozidly, nemá vliv na denní či noční dobu. 
Nevyhovující  rozhledové poměry nastanou vždy, po zaparkování vozidla v daném  místě. Dostupnost  
provozovny je stále stejná, jen zákazníci si musí najít řádné místo k zaparkování svého vozidla. 
      
 Návrh č. 2 „Pokud  bude zákaz zastavení osazen dodatkovou tabulkou viz. výše, zamezí se stáním 
řidičům vozidel s celodenním parkováním“, se  neakceptuje.  
Odůvodnění: 
Zhoršení rozhledových poměrů v inkriminovaném místě způsobují jakákoli zde parkující vozidla.  
 
Na  základě  rozhodnutí o námitkách pana Jana  Pawlity  a  paní  Martiny  Pawlitové,  oba  bytem  Na 
Chalupách 371, Bohumín – Pudlov,  ze  dne  12. 12. 2016  pod  č. j. MUBO/51170/2016/ODP/Sk, a  
po  posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru,  že vydá toto opatření obecné povahy,  
kterým se stanoví trvalá úprava provozu  na  komunikaci  ul. Masarykova v Bohumíně  za  křižovatkou  
s ul. 9. května ve směru jízdy k nádraží ČD, a to z důvodů, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem 
požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byly  
splněny. 
 
Pokud bude dopravní zařízení umístěno, je povinností vlastníka komunikace nové dopravní zařízení 
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. 
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu. 

 

Poučení: 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 
odst. 1 správního řádu). 

 

„Otisk úředního razítka“ 
 
 
 
 
 
  
Bc. Petr SOBEK v. r. 
oprávněná úřední  osoba 
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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 
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 
81  Bohumín 1 
Policie České Republiky, Krajské Ředitelství Policie Severomoravského Kraje, územní odbor vnější 
služby Karviná, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v 
 sídlo: Mírová č.p. 1429/37, Nové Město, 735 06  Karviná 6 
 
ostatní  účastnici  veřejnou  vyhláškou 
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