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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  

NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 

Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy dle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve věci stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemní komunikaci č. III/01144 v obci Milíkov, na základě žádosti obce Milíkov, ze dne 
27.06.2022 a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR, Dopravní 
inspektorát Třinec, ze dne 10.07.2022, č.j. KRPT-157608-2/ČJ-2022-070208, v souladu s 
ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v návaznosti na 
ustanovení § 171 – § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád) opatřením obecné povahy  
 

S T A N O V Í 
 
obci Milíkov, provést tuto přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

umístit na silnici č. III/01144 v obci Milíkov, dne 16.07.2022 od 12:00 do 24:00 hodin 
dopravní značení v obou směrech č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost s údajem 30“ a  

č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo povolení pořadatele“ na                                                                                                                           
místní komunikaci (parc.č. 308/5), dle přiložené odsouhlasené dokumentace, která je 
součástí tohoto stanovení,  

z důvodu dopravního omezení na pozemní komunikaci v době pořádání kulturní akce 
„Slavnosti na hřišti“ a pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
se stanoví následující podmínky:  
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1. Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1,2 a 
ČSN EN 1436, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních 
míst na pozemní komunikaci  – TP 66, III. vydání, schváleno MD ČR č.j.: 21/2015-120-
TN/1ze dne 12.03.2015 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. 
 

2. Přechodné dopravní značení bude na pozemní komunikaci umístěno v době pořádaní 
kulturní akce dne 16.07.2022 od 12:00 do 24:00 hodin. 
 

3. Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu, zejména aby nedošlo ke znečištění 
komunikace, odstranění a poškození dopravního zařízení apod.  

 
4. Dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. 

Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby 
vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, 
posunutí, pootočení, apod. 

 
5. Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení akce a umístění přechodného 

dopravního značení je pan Stanislav Mazur, která je na vyzvání silničního správního 
úřadu nebo jiné oprávněné osoby, povinna neprodleně poskytnout informace o 
důvodech dopravního omezení.  

 
6.   Žadatel zajistí doplnění dopravního značení, dle pokynů zdejšího úřadu, pokud 

bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního 
značení oproti odsouhlasené dokumentace.  

 
7. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní 

úřad, oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního 
deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona. 

 
Odůvodnění: 

 
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy, dne 27.06.2022 obdržel žádost obce Milíkov o 
umístění přechodného dopravního značení na pozemní komunikaci č. III/01144 v obci 
Milíkov z důvodu pořádání kulturní akce „Slavnosti na hřišti“.  
 
V rámci akce nedojde ke zvláštnímu užívání a ani k uzavírce pozemní komunikace č. 
III/01144. V rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude na pozemní komunikaci 
č. III/01144 v obci Milíkov umístěno přechodné dopravní značení, které omezí v místě 
pořádaní kulturní akce rychlost vozidel na komunikaci, jelikož v daném místě bude větší 
pohyb osob, návštěvníku akce.    
   
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na pozemní 
komunikaci č. III/01144 v obci Milíkov byl projednán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním 
provozu s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, Dopravní inspektorát Třinec, jehož 
písemné vyjádření ze dne 10.07.2022, č.j. KRPT-157608-2/ČJ-2022-070208, je podkladem 
pro toto řízení. K pořádání akce se vyjádřil vlastník pozemní komunikace č. III/01144, 
SSMSK, středisko Frýdek Místek, dne 01.07.2022, zn 2/2022/19875/Sk.   
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Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy dle ust. § 
77 odst. 5 zákona o silničním provozu příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření 
obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, 
silnici III. třídy č. 01144 v obci Milíkov se dotýká zájmů: žadatele, SSMSK, středisko Frýdek 
Místek, jako osoby pověřené výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. Třídy. Jelikož se 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vztahuje k provozu v 
zastavěném území dotčené obce, nebo může-li stanovením místní, nebo přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území 
dotčené obce, vlastníka nemovitostí (na nichž mají být umístěny dopravní značky) a dále 
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na pozemních komunikacích v obci Milíkov. 
 
Městský úřad Jablunkov, Odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností dle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu oznámil dne 12.07.2022 vydání 
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 
III/01144 v obci Milíkov v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona 
o silničním provozu. 
 

Poučení: 
 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané formou opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 
2 správního řádu podat řádný opravný prostředek. 
 
 
– otisk úředního razítka – 
 
        
Ing. Marcela Sniegoňová 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
Příloha: situace přechodného dopravního značení 
 
 
Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na 
úřední desce MěÚ Jablunkov, obecního úřadu Milíkov po dobu 15 dnů a zveřejněno též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den lhůty vyvěšení je dnem doručení 
tohoto opatření obecné povahy V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 
nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
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Na úřední desce:  
Vyvěšeno dne ………………………...................   razítko a podpis oprávněné osoby  
 
 
Sejmuto dne: ………………………………...……   razítko a podpis oprávněné osoby  
 
 
V elektronické podobě:  
Vyvěšeno dne ………………………...................   razítko a podpis oprávněné osoby  
 
 
 
Sejmuto dne: ………………………………...……   razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
Rozdělovník: 
1. MěÚ Jablunkov, Odbor vnitra a živnostenského úřadu – se žádostí o vyvěšení 

písemnosti na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup na dobu nejméně 15 
dnů a jeho zpětné zasláni s potvrzením doby zveřejnění 

2. SSMSK, středisko Frýdek Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek Místek, DS 
3. Obec Milíkov, Milíkov 200, 739 81 Milíkov, DS  

(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na Vaší úřední 
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 5 dnů a o jeho 
zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění). 

 
Dotčený orgán: 
4. Policie ČR, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, DS 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Jablunkov, Odbor dopravy, 
toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se 
písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ Jablunkov, obecní úřad Milíkov a současně bude 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude 
písemnost považována za doručenou. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
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