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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU  
Opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy (dále 
jen „ODSH“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o silničním 
provozu“) na základě návrhu ze dne 21. ledna 2016, který podala 

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky z. s. , 
Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, p. s. ZO Vizovice, reg. č. 70176, Razov 710, 763 12 Vizovice, IČ: 
22709070 (dále také „navrhovatel“)  

a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního 
inspektorátu Zlín (dále jen „DI PČR Zlín“) ze dne 13. ledna 2016, č.j. KRPZ-132869-1/ČJ-2015-150506 
a v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 
77 odst. 1 písm. c), odst. 5, odst. 6 zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

na níže uvedených pozemních komunikacích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností tj. 
města Vizovice:  

 silnice III/0496 Zádveřice-Raková – Vizovice  
- číslo úseku 1, název úseku Jelínek, uzlové staničení 0,000 – 2, 671 

 

 silnice III/4932 Vizovice – Loučka 
- číslo úseku 1 název úseku Barák, uzlové staničení 0,000 – 6,789 

 

 silnice III/4914 Březová 
- číslo úseku 1, název úseku Březová, uzlové staničení 0,000 – 2,119 

 

 silnice III/4915 Hvozdná – Slušovice 
- číslo úseku 4, název úseku Hvozdná – přehrada, uzlové staničení 0,000 – 3,205,  
- číslo úseku 5, název úseku Slušovice pod sadem, uzlové staničení 0,000 – 1,04, 
- číslo úseku 8, název Neubuz, uzlové staničení 0,000 – 0,450 

 

 silnice III/4893 Trnava – Slušovice  
- číslo úseku 2, název úseku Trnava, uzlové staničení 5,400 – 5,601 
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 silnice II/491 Lípa – Velíková 
- číslo úseku 7, název úseku Slušovice – skleníky, uzlové staničení  1,100 – 1,473, 
- číslo úseku 12 Rovnice, uzlové staničení 0,000 – 1,231, 
- číslo úseku 13, název úseku Nové Dvory, uzlové staničení 0,000-0,626,  
- číslo úseku 14, název úseku Hrobice, uzlové staničení 0,000 – 2,896 
 

 místní komunikace v obci Vizovice  
     - č. 1b ul. Slušovská, 2c ul. Nádražní, 3b ul.  Štěpská, 3c ul. Tyršova, 2b ul. Těchlovská 

 veřejně přístupné účelové komunikace k. ú. 
- Vizovice, Zádveřice, Raková, Slušovice 

  
 

V termínu: 6. února 2016 od 06:30 hod. do 17:00 hod. 

Z důvodu: konání 41. ročníku motoristické akce „Ve stopě Valašské zimy 2016 – Memoriál Josefa Sláčika“ 

 

V rozsahu předložených schémat přechodného dopravního značení, která jsou nedílnou součástí tohoto 
stanovení, zpracovaná společnosti DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Mana s.r.o., předchozím souhlasem vlastníků 
předmětných komunikacích a souhlasným stanoviskem DI PČR Zlín. 

 

Při realizaci výše uvedených přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích budou 
respektovány následující podmínky: 

1. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a 
v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a s TP 66 „Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání“. 

2. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno 
v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu na červenobíle pruhovaném 
sloupku (stojánku) nebo na vozidle. 

3. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení (min. tř. R1 dle ČSN 
EN 12899-1). 

4. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům, 
např. ČSN EN 12899-1,2, ČSN EN 1436, TP 143 atd. 

5. Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, 
dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po dobu nezbytně 
nutnou, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2,3 zákona o 
silničním provozu). V případě, že akce nebude probíhat, bude DZ odstraněno. 

6. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným bude překryto nebo 
odstraněno. Orientační dopravní značení bude přechodně zrušeno překřížkováním oranžovo-
černou folií v minimální šířce pásu 50 mm. 

7. Dopravní značení bude po dobu celé akce udržováno čisté a přehledné. 
8. Značení lze umístit jen tehdy, pokud bude vydáno rozhodnutí o uzavírkách. Prostory vymezené 

tímto značením (pro konání motoristické akce) budou využity pro veškeré zázemí dané akce – 
mimo tento prostor nebude na komunikacích prováděna žádná činnost související s akcí. 

9. Na jiných komunikacích v okolí uzavřených úseků komunikací nebudou parkována vozidla 
v rozporu s obecnou, příp. místní úpravou silničního provozu. 

10. Parkování návštěvníků lze řešit na zvlášť zřízených dočasných parkovacích plochách (v souladu 
s příslušnými předpisy) nebo na příjezdových komunikacích v prostoru mezi přechodným DZ „B 1“ 
a začátkem jednotlivých slalomových zkoušek.  

11. Vjezdy na samotnou trať jednotlivých slalomových zkoušek budou zabezpečeny pomocí 
dopravního značení i fyzicky, např. pomocí dalšího DZ „B 1“ + „E 13“ spolu s „Z 2“. 

12. Veškeré příjezdy do uzavřených úseků závodu (tj. u startů, cílů i po celé délce slalomových 
zkoušek) budou uzavřeny fyzicky i pomocí DZ, např. umístěním DZ č. „Z2“ s „B1“ včetně účasti 
pořadatele. 

13. Budou vymezeny bezpečné prostory pro diváky, zdravotnické, popř. požární zabezpečení akce 
apod. V uzavřených úsecích doporučujeme provedení kontroly, příp. vyhodnocení rozsahu a 
kvality navržených bezpečnostních opatření, oprávněnou osobou. 
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14. Přenosné dopravní značení bude odstraněno ihned, jakmile pozbude své opodstatnění a zároveň 
bude uvedeno do původního stavu stávající dopravní značení. 

15. Navržená bezpečnostní opatření včetně přechodného dopravního značení budou kontrolována 
během celé akce, např. projetím trati jednotlivých slalomových zkoušek vždy před prvním jezdcem. 

16. Stanovená přechodná úprava provozu bude realizována současně s přechodnou úpravou provozu 
na silnici I/49 stanovenou odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského 
kraje. 

17. Přechodná úprava provozu bude realizována odbornou firmou, která má platné oprávnění pro 
provádění těchto prací a způsobilost pro zajištění jakosti provádění dopravního značení. 

18. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního 
značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy 
provozu a včasné odstranění je odpovědný pan Antonín Cekota (1955), AVZO, ředitel ZO Vizovice, 
bytem Na Vrše 21, 760 01 Zlín, tel.: 737 205 206. 

19. V případě operativních změn přechodné úpravy provozu proběhnou tyto po konzultaci s ODSH 
MěÚ Vizovice a DI PČR Zlín. 
 

Odůvodnění 

ODSH MěÚ Vizovice obdržel dne 21. 01. 2016 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na výše 
uvedených silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, podaný 
navrhovatelem, v souvislosti s omezením obecného užívání komunikací z důvodu konání 41. ročníku 
motoristické akce „Ve stopě Valašské zimy 2016 – Memoriál Josefa Sláčíka“.  

Přílohou této žádosti byl návrh situace dopravního značení. Vyjádření DI PČR Zlín ve smyslu ustanovení § 
77 zákona o silničním provozu bylo vydáno dne 13. ledna 2016 pod č.j. KRPZ-132869-1/ČJ-2015-150506 a 
připomínky byly zahrnuty do podmínek tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. K přechodné úpravě 
provozu se vyjádřili rovněž vlastníci dotčených komunikací. Na základě dohody s obcí s rozšířenou 
působností – Vizovice a Valašské Klobouky, jejichž správního území se stanovení částečně dotýká, vydává 
stanovení přechodné úpravy provozu ODSH.   

Svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení upravuje zákon č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí 
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Tyto 
pravidla platí pro všechny druhy pozemních komunikacích, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové 
komunikace.  
 
ODSH souhlasí s přechodnou úpravou provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích za účelem 
zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v průběhu konání motoristické akce 
„Ve stopě Valašské zimy 2016 – Memoriál Josefa Sláčíka“ v termínu 6. února 2016 od 6:30 do  17:00 hod.  

ODSH po posouzení spisové dokumentace přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy stanovil 
v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. věty poslední, kde je stanoveno, že jde-li o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření 
obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, přičemž takové opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.  

 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto 
opatření obecné povahy dle ust. § 77 odst. 5 věty poslední nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 

 
 
                                                   „otisk úředního razítka“ 
  
 
JUDr. Terezia Zlámalová, v. r. (podepsáno elektronicky)  
vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství  
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Příloha:                                                                                                                                                         

4 x situace dopravního značení 

1 x časový harmonogram 

 

Toto opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 001355/2016 musí být vyvěšeno na úřední desce 
Městského úřadu Vizovice po dobu 5-ti dnů 

 
Datum vyvěšení ………….    Datum sejmutí …………………… 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ………………………. 
 
 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 
správního řádu 
 
 
………………………………………………………..     ……………………………………………………….. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení           Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:            Razítko:  
 
 
 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky Městského úřadu Vizovice. 
 
 
Rozdělovník:  
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky z. s., Lorecká 
465, 284 01 Kutná Hora, p. s. ZO Vizovice, reg. č. 70176, Razov 710, 763 12 Vizovice, IČ: 22709070  
(osobně) 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlo K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 709 34 860 
(datová schránka) 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 
Zlín (datová schránka) 

Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín (datová 

schránka) 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín 
(datová schránka) 

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 
189, 766 01 Valašské Klobouky (datová schránka) 

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně) 
Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice (datová schránka) 
Obec Zádveřice-Raková, Zádveřice 460, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice (datová schránka) 
Obec Loučka, Loučka 44, 763 25 Újezd (datová schránka) 
Obec Březová, Březová 36, 763 15 Slušovice (datová schránka) 
Obec Veselá, Veselá 130, 763 15 Slušovice (datová schránka) 

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (spis)  

 
Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
 
Další úřady pro vyvěšení: 
Městský úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky (datová 

schránka) 
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Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, (datová schránka) 

Obecní úřad Březová 36, 763 15 Slušovice, (datová schránka) 

Obecní úřad Trnava 156, 763 18 Trnava, (datová schránka) 

Obecní úřad Zádveřice 460, 763 12 Vizovice, (datová schránka) 

Obec Loučka, Loučka 44, 763 25 Újezd (datová schránka) 
Obecní úřad Hrobice, Hrobice 92, 763 15 Slušovice (datová schránka) 
Obecní úřad Horní Lhota, Horní Lhota 27, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic (datová schránka) 
Obecní úřad Dolní Lhota, Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic (datová schránka) 
Obecní úřad Slopné, Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic (datová schránka) 

  Obecní úřad Sehradice,  Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic (datová schránka) 
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