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  Obecní úřad Dolní Lutyně 
    úsek dopravy, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně 

 

 
Spisová značka: S OÚDL 2945/2021      
Číslo jednací: OÚDL 2945/2021  
Vyřizuje:  Daniel Šeliga 
Tel:  552 301 295 
E-mail: seliga@dolnilutyne.org   
Datum:  1. 10. 2021 
 
 

Oznámení o zahájení řízení 

Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoPK“) jako věcně a místně 
příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„SpŘ“) ve věci zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd podle § 3 ZoPK 
(dále „silniční správní úřad“) 

oznamuje 

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem doručení tohoto oznámení bylo zahájeno 
z moci úřední podle § 46 SpŘ řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie a třídy místních 
komunikací, a to:  

- ulice Jetelová ležící na pozemcích parc. č. 1358/1, 1365, 2363/23, 2363/24, 2363/27, 2363/25, 
1357/1, k. ú. Dolní Lutyně 

- ulice Luční ležící na pozemcích parc. č. 2888/2, 2888/9, 2888/10, 2888/11, 2890/1, 2895/2, 2897/5, 
2956/40, 2900/3 a část parc. č. 2987, k. ú. Dolní Lutyně. 

Ulice Jetelová bude zařazena do kategorie místní komunikace č. 74 a třídy „c“ a ulice Luční bude zařazena 
do kategorie místní komunikace, kdy bude připojena k místní komunikaci č. 68 třídy „c“. 

Důvodem zahájení řízení je změna určení a dopravního významu a u ulice Luční i změna stavebně 
technického vybavení. 

 

 

Usnesení 

Silniční správní úřad zároveň určuje účastníkům řízení lhůtu podle § 36 odst. 1 a § 39 odst. 1 SpŘ do 15 dnů 
ode dne doručení tohoto usnesení na uplatnění důkazů nebo jiných návrhů, a to na Obecním úřadě 
Dolní Lutyně, kancelář č. 5, v úřední dny nebo podle telefonické domluvy, k později uplatněným námitkám 
nebude přihlédnuto.  
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Účastníci řízení dle § 27 SpŘ: 

1. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně (vlastník dotčených 
komunikací). 

Podle § 36 odst. 3 SpŘ je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním 
rozhodnutí, a to ve lhůtě od 16. dne do 20. dne ode dne doručení tohoto usnesení na Obecním úřadě 
Dolní Lutyně, kancelář č. 5 v úřední dny nebo dle telefonické domluvy. 

 

 

Odůvodnění 

Na základě změny určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení silniční správní úřad 
zahájil dnem doručení tohoto oznámení řízení o zařazení ulic Jetelová a Luční, k. ú. Dolní Lutyně, 
do kategorie místních komunikací a jejich tříd podle § 3 ZoPK. 

Správní řád umožňuje silničnímu správnímu úřadu, aby účastníkovi řízení určil přiměřenou procesní lhůtu 
k provedení úkonu v řízení, dojde-li k závěru, že je určení takové lhůty vzhledem k průběhu řízení 
zapotřebí a nestanoví-li takovou lhůtu zákon. Silniční správní úřad určil lhůtu 15 dnů v souladu s § 36 
odst. 1 a § 39 odst. 1 SpŘ, která začne běžet ode dne doručení tohoto usnesení. Lhůta k provedení úkonu 
byla dle silničního správního úřadu určena přiměřeně vzhledem k předmětu řízení.  

Silniční správní úřad z důvodu místní znalosti předmětných míst neshledal důvod pro nařízení ústního 
jednání.  

 

Poučení 

Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení 
až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. 
Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a 
účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.  
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 SpŘ podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení k odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to 
prostřednictvím Obecního úřadu Dolní Lutyně (§ 86 odst. 1 SpŘ). Právo podat odvolání nepřísluší 
účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal (§ 81 
odst. 2 SpŘ). Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu (§ 81 odst. 3 SpŘ). Proti 
usnesení se může odvolat účastník, jemuž se usnesení oznamuje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný 
účinek (76 odst. 5 SpŘ). 
 
 
Daniel Šeliga      „otisk úředního razítka“ 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Rozdělovník: účastníci řízení, úřední deska 
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