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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  oddělení dopr. 
úřadu (dále jen „správní orgán“),  příslušný podle ust. § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb.,                  
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný              
dle ust. § 10 a ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně 
přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele,  
 

společnosti PORR, a.s., IČO 460 05 560, se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10, 
v zastoupení na základě plné moci společností NVB LINE s.r.o., IČO 269 79 675, se sídlem 
Cukrovar 716, 768 21  Kvasice (dále jen „žadatel“) 
 
ze dne 23.06.2021, po projednání s příslušným dotčeným orgánem státní správy, odpovědným                
za bezpečnost a plynulost silničního provozu, kterým je dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona                     
o provozu na pozemních komunikacích Policie České republiky, tj. Krajským ředitelstvím policie 
Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“)                 
se souhlasem vlastníka dotčených pozemních komunikací, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
p.o., se sídlem K Majáku 5001, 760 01  Zlín, opatřením obecné povahy dle ust. § 171 a násl. části 
šesté zákona správního řádu, a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu  na pozemních 
komunikacích,   

a z důvodu hrozícího nebezpeční z prodlení také podle ust. § 77 odst. 4 zákona o provozu                          
na pozemních komunikacích 

 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

 

na silnici: II/497  

na silnici: III/49710, III/49714, III/49724, III/49728, III/49729  
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v k. ú. Uherské Hradiště 

v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

v k. ú. Babice u Uherského Hradiště 

v k. ú. Huštěnovice 

v k. ú. Bílovice u Uherského Hradiště 

v k. ú. Březolupy 

v termínu:                        01.07.2021 – 30.11.2021 

z důvodu:            vyznačení objízdné trasy pro nákladní vozidla o hmotnosti nad 

                                           7,5 t při realizaci stavební akce „Silnice II/490 Zlín – OK K Majáku“  

                                                                                  

v rozsahu úpravy: dle situace návrhu přechodného dopravního značení, kterou zpracovala 
společnost NVB LINE s.r.o., IČO 269 79 675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21  Kvasice               
dne 22.06.2021, a tato je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.  
 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích: 

1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zákonem                         
o silničním provozu a s vyhláškou   č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu              
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 294/2015 Sb.“). 
Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhl. č. 294/2015 Sb., ČSN EN 
12899-1, Systému hodnocení přenosných svislých dopravních značek (TP 143), Zásadám pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „TP 65“), Zásadám pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích (dále jen „TP 66“), Zásadám pro vodorovné 
dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) apod. Bude užito dopravních značek 
základního rozměru, retroreflexního provedení. 

2. Dopravní značení bude provedeno žadatelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto 
prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací 
(bod 6. dle TP 65 a bod 7. dle TP 66). 

3. Svislé dopravní značení přechodné úpravy provozu bude provedeno v souladu s ust. § 62   
odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, na červenobíle pruhovaném sloupku 
(stojánku) nebo na vozidle.  

4. Dle bodu 4.6.2 TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění                    
a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako napři trubkovitých nebo profilových 
křížů zatížených kameny, betonových prefabrikátů, pneumatik vyplněných betonem, 
vyřazených disků kol vozidel apod. 

5. Přenosné dopravní značky budou na silnicích umístěny spodním okrajem ve výši nejméně               
0,6 m nad úrovní vozovky. 

6. Po celou dobu omezení dopravy bude prováděna kontrola umístěného přechodného 
dopravního značení podle schváleného projektu a doplněných podmínek. Taktéž bude 
zajištěna řádná údržba dopravního značení a dopravního zařízení. Zjištěné závady                           
a nedostatky budou neprodleně odstraněny.  

7. Případné operativní změny přechodného dopravního značení budou předem projednány                   
s Policií ČR a se správním orgánem.  

8. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude užita pouze po nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytně nutném rozsahu tak, aby co nejméně ovlivňovala plynulost  a bezpečnost 
silničního provozu (ust. § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích). 
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9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní 
orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu Policie ČR stanovit další dopravní značky nebo 
zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.  

10. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady. Za instalaci                     
a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení 
podle tohoto stanovení, jeho kontrolu (nejméně 2 x denně a v případě zhoršených klimatických 
podmínek i častěji), udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění 
je určena odpovědná osoba, určená žadatelem – Ing. Radim Kokeš – společnost                    
PORR, a.s., IČO 460 05 560, Dubečská 3238/36, 100 00  Praha 10,  tel. 602 695 299.                       

 

Odůvodnění 

Na základě návrhu žadatele ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy 
na výše citovaných místech  (viz. situace v příloze), zahájil správní orgán řízení podle části šesté 
správního řádu (ust. § 171 a násl. správního řádu), kterým  se vydává závazné opatření obecné 
povahy. 

Dne 28.06.2021  byl správním orgánem vyžádán záznam o projednání dle ust. § 77 odst. 3 zákona 
o provozu na pozemních komunikacích u Policie ČR. Dnešního dne, tj. 30.06.2021 bylo správním 
orgánem zjištěno, že vlivem aktuální personální situace tohoto správního orgánu nebude možné 
vydat záznam o projednání věci ve lhůtě, která by korespondovala se zahájením dlouhodobě 
naplánovaných stavebních prací, a proto správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu                
bez projednání s tímto orgánem, za podmínek uvedených v ust. § 77 odst. 4 zákona o provozu              
na pozemních komunikacích. 

Nad rámec zákonných povinností byl žadatelem předložen i souhlas vlastníka a majetkového 
správce dotčených pozemních komunikací. Po obdržení návrhu a písemných vyjádření správní 
orgán stanovil předmětnou úpravu provozu na uvedených místech silnic II. a III. třídy podle 
projednaných a schválených situací. 

V souladu s ust. § 173 odst. 1, věty čtvrté správního řádu nabývá toto opatření obecné 
povahy na účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště, 
jelikož hrozí vážná újma veřejného zájmu, která je v tomto konkrétním případě správním 
orgánem spatřována ve zpoždění zahájení, realizace a dokončení stavby na dopravně významné 
komunikace, kterou je přiváděna doprava do centra krajského města. Zpoždění termínu dokončení 
této stavby  by mohlo negativně ovlivnit další dopravní stavby a plánované akce v tomto městě. 
Další vážnou újmu veřejného zájmu spatřuje správní orgán také v tom, že pokud by došlo                     
k  uzavírce silnice II/490 v řádně naplánovaném termínu a nebyla by v tomto termínu vyznačena 
řádně objízdná trasa pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 t, byla by tato vozidla jedoucí po silnici II/490 
ve směru od Uherského Hradiště nucena se před vlastní uzavírkou otáčen a vracet zpět                        
na Uherské Jradiště, čímž by mohlo dojít k dopravním komplikacím. 

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení předmětné přechodné úpravy provozu plně                       
a zcela bez pochyb odůvodněno. 

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní orgán návrh 
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Proti 
tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravní prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního 
řádu). 

 

otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Lenka Chytilová 
referentka oddělení dopravního úřadu 
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Příloha:  
Situace dle textu 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Uherské Hradiště a v souladu s ust. § 173 odst. 1 věty čtvrté nabývá účinnosti dnem 
vyvěšení na úřední desce tak, jak je uvedeno v odůvodnění.  

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………………        Sejmuto dne:…………………………………. 

razítko a podpis oprávněné osoby                            razítko a podpis oprávněné osoby 

 

Doručí se 

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Uherské Hradiště                   
tento návrh opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí                  
na úřední desce a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění 
návrhu opatření obecné povahy  
 

Dotčené osoby 

NVB LINE s.r.o., IČO 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21  Kvasice (zmocněnec) – DS 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., se sídlem K Majáku 5001, 760 01  Zlín - DS 
 

Dotčené orgány  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, DI - DS 

 

Ostatní na vědomí 

Městský úřad Staré Město - DS 
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 
Obecní úřad Babice - DS 
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 
Obecní úřad Huštěnovice - DS 
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 
Obecní úřad Bílovice – DS  
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 
Obecní úřad Březolupy - DS 
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
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