Žádost:
Dne 8. srpna vyznačili pracovníci města 5 parkovacích míst pro nákladní vozy na parkovišti u ulice
Sportovní v Kopřivnici. Toto parkoviště je v zóně kde v platí zákaz parkování vozů delších než 5 metrů.
Jak je tedy možné, že město nerespektuje toto svislé značení a vytváří parkovací místa pro nákladní
auta tam, kde je toto parkování dopravním značením zakázáno?
Cesta na ulici Sportovní nemá potřebnou šířku, aby byla schopna pojmout nákladní dopravu. Již nyní
se stává dopravní situace na ulici Sportovní neúnosnou při zvyšující se osobní dopravě.
Požaduji dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím o kopii žádosti nebo
žádostem o vyznačení těchto míst a o kopie dokumentů s rozhodnutím k tomuto značení.

Poskytnutí informace:
Městský úřad Kopřivnice, jako příslušný silniční správní úřad, obdržel dne 13.06.2019 žádost města
Kopřivnice, zastoupeného správcem komunikací, společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem Kopřivnice,
Štefánikova 58/31, č.j. 71/2019/ŠM, jejímž předmětem je stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci v Kopřivnici – ul. Sportovní, pasportní číslo 40c. Kopii předmětné žádosti Vám tímto
poskytujeme.
Městský úřad Kopřivnice, jako příslušný silniční správní úřad, oznámil dne 20.08.2019 veřejnou
vyhláškou č.j. 50437/2019/VaZu opatření obecné povahy, kterým stanovil místní úpravu provozu na
předmětné komunikaci. Kopii této listiny Vám rovněž poskytujeme.
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 a podle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti města Kopřivnice,
zastoupeného společností SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice ze dne
13.06.2019, vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní
odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j. KRPT-145919-1/ČJ-2019-070406 ze dne 27.06.2019
a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

STANOVÍ
místní úpravu provozu na místní komunikaci - ul. Sportovní v k.ú. Kopřivnice z důvodu
organizace parkování užitkových vozidel - dodávek na zpevněné ploše v koncové části dotčené
komunikace.
Pro místní úpravu provozu jsou stanoveny následující podmínky:
1. Dopravní značení bude umístěno dle odsouhlaseného přiloženého situačního výkresu –
1 list formátu A4.
2. Vodorovné dopravní značení V10b bude doplněno svislým dopravním značením
IP 11a (5x) a DT E9 s navrženým piktogramem (symbol 207), která bude obsahovat text
„do 3,5 t“. Vodorovným dopravním značením se vyznačí 5 parkovacích stání pro užitková
vozidla. První a poslední parkovací stání bude rozšířeno o 0,4 m, šířka ostatních stání bude
3,1 m, délka vyznačeného stání bude 6 m s možností případného přesahu přídě nebo zádě
vozidla do prostoru zeleně.
3. Dopravní značení bude provedeno dle normy ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436, zákona
o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65, schválených Ministerstvem dopravy ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1
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ze dne 31.07.2013 a Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP
133, schválených Ministerstvem dopravy ČR čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013.
4. Za dodržení podmínek tohoto stanovení zodpovídá za žadatele paní Ing. Dagmar Šmiřáková,
tel. 733 143 593.
Odůvodnění:
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
stanovil místní úpravu provozu na základě žádosti města Kopřivnice, zast. společností
SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice ze dne 13.06.2019 a po písemném
vyjádření Policie ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový
Jičín, dopravní inspektorát KRPT-145919-1/ČJ-2019-070406 ze dne 27.06.2019.
Důvodem zřízení dopravního značení je potřeba organizace parkování užitkových vozidel dodávek na zpevněné ploše v koncové části dotčené komunikace.
Dne 03.07.2019 správní úřad oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy
a vyzval k uplatnění připomínek a námitek, v souladu s ust. § 172 odst. 1 a 5 správního řádu,
tedy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Návrh opatření obecné povahy byl
zveřejněn na úřední desce správního úřadu od 03.07.2019 do 19.07.2019. Námitky dle ust. § 172
správního řádu nebyly uplatněny.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek [ust. § 173 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů].
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.
„otisk úředního razítka“
Digitálně podepsal Ing. Markéta Kvitová
Datum: 20.08.2019 10:40:13 +02:00

Ing. Markéta Kvitová
vedoucí odboru
Příloha:
1 x situační výkres včetně dopravního značení
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. město Kopřivnice, zast. společností SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
Dotčené orgány:
2. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní
inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín

2/2

