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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 silnic ích 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 a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 30. října 2019, který podala společnost Lesní 
singulární společnost ve Vizovicích, zastoupená předsedou Ing. Davidem Hábou, bytem čtvrť A. Háby 841, 
763 12 Vizovice, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Dopravní značení Mana, s.r.o., Květná 
1684, 769 01 Holešov, IČ: 282 73 699 (dále také „navrhovatel“), 

a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu 
Zlín (dále jen „DI PČR Zlín“) ze dne 25. října 2019, č. j. KRPZ-117471-1/ČJ-2019-150506 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  
č. 361/2000 Sb. 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

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

silnice: 
III/4932 Vizovice – Loučka, č. úseku: 1, název úseku: Barák  
katastrální území: Vizovice 

v termínu: od pravomocného rozhodnutí o uzavírce do 8. listopadu 2019 v čase od 08:00 hod. do 
14:00 hod.  

z důvodu: kácení stromů nakloněných do profilu silnice  

v rozsahu a s umístěním dle předložené situace přechodného dopravního značení, která je nedílnou součástí 
tohoto stanovení, zpracované společností Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, IČ: 
282 73 699 ze 4. listopadu 2019, s předchozím souhlasem vlastníka dotčené silnice III/4932 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 č. 361/2000 Sb., s vyhláškou  
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích  
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a v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 – Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dále budou respektována  
a dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

2. Budou respektovány připomínky DI PČR Zlín a podmínky stanovené Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje, p. o. 

3. 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).  

4. Přechodné dopravní značení bude umístěno v rozsahu dle předložené situace (viz příloha), bude 
užito jen po dobu nezbytně nutnou a v případě, že akce nebude probíhat, bude DZ odstraněno 
(bude užito jen takové dopravní značení, které je schválené – homologované pro užití na 
pozemních komunikacích). Dopravní značení bude po dobu celé akce udržováno čisté a přehledné 
(budou prováděny kontroly umístění a čistoty požadovaného DZ).  

5. Při provádění prací související s kácením dřevin nesmí dojít k poškození silničního tělesa, 
silničního příslušenství nebo k znečištění silnice.  

6. Požadovaná akce nebude v termínové kolizi s jinou akcí na předmětných úsecích komunikací, 
nebude negativně ovlivněna jinou akcí ani nebude negativně ovlivňovat jinou akci, která by mě la 
vztah k danému úseku komunikace, např. vedení objížďky, přechodná úprava provozu, zvláštní 
užívání komunikace apod., popř. budou případné akce probíhat v řádné koordinaci. 

7. Zvláštním způsobem budou užívány jen části komunikací (prostory) vymezené dopravním 
značením a zařízením. Mimo vymezený prostor nebudou prováděny žádné aktivity spojené 
s danou akcí (včetně parkování vozidel nebo zázemí akce) v rozporu s platnými předpisy. 

8. Po ukončení prací bude dotčený úsek komunikace řádně očištěn a uklizen, komunikace budou 
uvedeny do původního stavu a zároveň bude uvedena v platnost řádně stanovená místní úprava 
provozu a následně bude zástupce ŘSZK informován o ukončení prací. 

9. Vytěžený materiál nesmí být skladován (pouze v nezbytné míře) na silničním tělese silnice III/4932.  
10.  Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenský 

list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění dopravního značení podle metodického pokynu 
SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

11.  Veřejnost a podnikatelské subjekty v daných lokalitách budou pomocí vhodné mediální kampaně 
upozorněny na plánovanou akci, a to zejména se zaměřením na zajištění bezpečnosti osob  
a ochranu majetku a dále s upozorněním na uzavírky komunikací včetně objízdných tras. 

12.  Za instalaci, stav stanoveného dopravního značení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu 
přechodné úpravy provozu v souladu s tímto stanovením a za dodržení všech oprávněných 
podmínek uvedených v příslušných rozhodnutích bude zodpovědný pan Ing. David Hába, tel: 
732 837 898.  

13.  Přechodné dopravní značení lze umístit jen tehdy, pokud bude vydáno rozhodnutí o uzavírce 
provozu.  

14.  V případě operativních změn přechodné úpravy provozu proběhnou tyto po konzultaci s  ODSH, DI 
PČR Zlín a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., na základě zpracované situace dopravního 
značení. ODSH a PČR DI Zlín si vyhrazují právo stanovit další podmínky nebo úpravy 
přechodného dopravního značení, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu 
na dotčených pozemních komunikacích.  

 
Odůvodnění: 
ODSH obdržel dne 30. října 2019 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených 
pozemních komunikacích podaný navrhovatelem z důvodu kácení stromů nakloněných do profilu 
komunikace. Přílohou této žádosti byl mj. návrh situace dopravního značení, vyjádření DI PČR Zlín ve 
smyslu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. bylo vydáno dne 25. října 2019 pod č. j. KRPZ-117471-
1/ČJ-2019-150506. K přechodné úpravě provozu se vyjádřil rovněž vlastník dotčené komunikace dne 24. 
října 2019 tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., zn. ŘSZKZL 09509/19-210. 
Připomínky DI PČR Zlín a podmínky stanovené Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o. , byly zapracovány 
do podmínek tohoto opatření obecné povahy. 

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.  
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ODSH stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu dle předložené situace dopravního značení, za 
účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při provádění prací kácení 
stromů a odstranění lesního stromoví nakloněných do profilu komunikace. Vzhledem k výše uvedenému je 
stanovení dopravního značení plně odůvodněno.  

ODSH po posouzení spisové dokumentace přechodnou úpravu provozu na výše uvedených pozemních 
komunikacích stanovil v souladu s ust. § 77 odst. 5 věty poslední zákona č. 361/2000 Sb., 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.  

 

Poučení: 
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.  
 
 
                      „otisk úředního razítka“ 
  
 
JUDr. Terezia Zlámalová, v. r. (podepsáno elek tronicky  
vedoucí odboru dopravy   
a silničního hospodářství  
 
                                                        
Příloha:                                                                                                                                                         
Situace návrhu PÚP  
 
 
Toto opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 015799/2019 musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 
15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce 
Městského úřadu Vizovice. 
 

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 a sejmutí                     
 
 
 
                    
 
 
 
 
Rozdělovník:  
Lesní singulární společnost Vizovice, čtvrť A. Háby 841, 763 12 Vizovice, prostřednictvím společností 
Dopravní značení MANA s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, IČ: 282 73 699 (datová schránka) 
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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) 

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

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně) 
Obec Loučka, Loučka 44, 763 25 Újezd (datová schránka) 
 
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) 
Obecní úřad Zádveřice 460, 763 12 Vizovice, (datová schránka) 

Obecní úřad 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) 
 
 

Na vědomí: 
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 189, 766 01 
Valašské Klobouky (datová schránka) 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení policie Vizovice, Slušovská                   
425, 763 12 Vizovice (osobně) 
 

 
 
  



por. Zdeněk Kratochvíla, DiS.
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