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M�stský ú�ad Luha�ovice  
odbor dopravy  
nám. 28. �íjna 543, 763 26 Luha�ovice 
 

 
Spis. zn.: 424/2019/261/Ro  �.j.: MULU -3223/2019/26/RoJ Luha�ovice, dne 13.02.2019 
Oprávn�ná ú	ední osoba: Ing. Josef Roman/tel.: 577 197 439 
 
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
 

V E 
 E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Opat�ení obecné povahy  
Stanovení p�echodné úpravy provozu . 04/2019 

 

Odbor dopravy M�stského ú	adu Luha�ovice (dále jen "odbor dopravy"), p	íslušný podle § 124 odst. 6 
zákona �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p	edpis� (dále jen "zákon o silni�ním provozu"), na základ� žádosti, kterou dne 17.01.2017 
podala spole�nost 

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, I�: 269 13 453, 

po písemném vyjád	ení dot�eného orgánu ze dne 09.01.2019 pod �. j.: KRPZ-4119-1/�J-2019-150506, 
kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silni�ním provozu Dopravní inspektorát Policie �R, 
Krajské 	editelství policie Zlínského kraje ve Zlín� (dále jen „DI Zlín“), v souladu s ustanoveními § 171 
zákona �. 500/2004 Sb., správní 	ád, ve zn�ní pozd�jších p	edpis� (dále jen „správní 	ád“) a § 77 odst. 5 
zákona o silni�ním provozu, vydává 

opat�ení obecné povahy, 

kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni�ním provozu, 

s t a n o v í  

p	echodnou úpravu provozu 

na pozemních komunikacích: silnice II. a III. t�ídy 

v míst� (úseku):    na území správního obvodu Luha�ovice, obce s rozší	enou p�sobností 

z d�vodu: provád�ní údržbových �inností na objektech a komunikacích: � vysprávky s použitím turbomechanizm� � vysprávky teplou obalovanou sm�sí � bagrování a svahování p	íkop � opravy a z	izování svodidel � se�ení travních porost� � mytí sm�rových sloupk� � zametání vozovek � osazování dopravního zna�ení � se	ezávání krajnic � pro	ezávky a št�pkování porost� � opravy most�, zastávek a uli�ních vpustí  
v termínu: 01.04.2019 – 31.03.2020 

 
 
v rozsahu svislých dopravních zna�ek, dopravních za�ízení a sv�telných signál� (dle žádosti a p	iložených 
schémat DZ): 
A 15   + E 4 Práce na silnici + Délka úseku 
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A 17   + B 20a Odlétávající št�rk + Nejvyšší dovolená rychlost 
B 21a + B 20a Zákaz p	edjížd�ní + Nejvyšší dovolená rychlost 
B 26 Konec všech zákaz� 
A 6a 
A 6b 
A 8 
A 7a 
A 22 
P 7 
P 8 

Zúžená vozovka (z obou stran) 
Zúžená vozovka z jedné strany) 
Nebezpe�í smyku 
Nerovnost vozovky 
Jiné nebezpe�í 
P	ednost protijedoucích vozidel 
P	ednost p	ed protijedoucími vozidly 

B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou sm�rech 
B 21b Konec zákazu p	edjížd�ní 
B 3 
B 4 

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocykl� bez postranního vozíku 
Zákaz vjezdu nákladních automobil� 

C 2 P	ikázaný sm�r jízdy… 
C 3 P	ikázaný sm�r jízdy… 
C 4 P	ikázaný sm�r objížd�ní… 
P 7 P	ednost protijedoucích vozidel 
P 8 P	ednost p	ed protijedoucími vozidly 
Z 1 Dopravní kužel 
Z 2 Zábrana pro ozna�ení uzavírky 
Z 3 Vodící tabule 
Z 4 Sm�rovací deska… 
IS 11a Náv�st p	ed objíž�kou 
IS 11c Sm�rová tabule pro vyzna�ení objíž�ky 
  

P�i realizaci p�echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy následující 
podmínky: 

1. Svislé dopravní zna�ky, dopravní za	ízení a sv�telné signály p	echodné úpravy provozu (dále jen 
„dopravní zna�ení“) bude užito a umíst�no v souladu se zákonem o silni�ním provozu, vyhláškou �. 294/2015 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle TP 66 – 
Zásady pro ozna�ování pracovních míst na pozemních komunikacích, v platném zn�ní. 

2. Budou dodrženy podmínky vyjád	ení DI Zlín ze dne 09.01.2019 pod �. j.: KRPZ-4112-1/�J-2019- 
150506 v�etn� následujících p	ipomínek: 

a) vždy bude užito schválené dopravní zna�ení a toto bude po dobu umíst�ní udržováno �isté a 
p	ehledné. 

b) „usm�r�ování provozu“ proškolenou osobou lze akceptovat pouze ve výjime�ných p	ípadech a 
vždy bude provád�no v souladu s ustanovením § 79 odst.1 písm. i) zákona �. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích ve zn�ní pozd�jších p	edpis� a úprav. 

c) V p	ípad�, že budou z	ízeny náhradní komunikace pro p�ší (nap	. kolem pracovního místa) a 
p	ístupy (p	íjezdy) k objekt�m u pracovních míst (nap	. k rodinným dom�m), bude nutno tyto 
upravit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpe�nosti silni�ního provozu (chodc�). Pracovní místo 
bude od okolí (zejména od p�ších tras) odd�leno vhodným zp�sobem, nap	. dopravním 
zábradlím. V souvislosti s tím upozor�ujeme na platnost vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

d) Vyjád�ení DI Zlín platí pouze pro provád�ní „B�žné údržby komunikací“ v souladu 
s vyhláškou �. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – § 9 a 
p�ílohou 5 �ást 1. a krátkodobých oprav daných pozemních komunikací s dobou provád�ní 
max. do 5 dn�. 

e) Práce nebudou provád�ny v dob� dopravní špi�ky a za nep�íznivých klimatických 
podmínek, vlivem kterých by mohlo p�i provád�ní údržbových prací dojít k ohrožení 
bezpe�nosti silni�ního provozu. 

f) V p	ípad� provád�ní prací, kterým neodpovídají p	edložená schémata (profil komunikace, druh �innosti atd.) a dále v p	ípad� provád�ní prací, které nelze svým rozsahem a charakterem za	adit 
mezi provád�ní „Souvislé údržby komunikací“ a „Opravy“ komunikací dle vyhlášky �. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – § 9 a p	ílohy 5 �ásti 2. a 3., je nutno 
konzultovat na DI Zlín a odboru dopravy, pop	. v�c 	ešit dle ustanovení § 24 a § 25 zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p	edpis� a souvisejících 
(provád�cích) p	edpis�. 
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g) V p�ípad�, že dojde vlivem provád�ní údržbové �innosti daných komunikací ke zne�išt�ní  

jakékoliv pozemní komunikace, bude tato neprodlen� o�išt�na, aby nebyla ohrožena 
bezpe�nost a plynulost silni�ního (p�šího) provozu. 

h) Dopravní zna�ení bude užito jen po dobu nezbytn� nutnou. V p	ípad�, že práce nebudou 
provád�ny a na komunikaci nebudou mechanizmy ani materiál, ale „akce“ nebude ukon�ena 
(nap	. mimo dobu výkonu práce), bude dopravní zna�ení (pracovní verze) upraveno tak, aby 	ádn� ozna�ovalo rozpracovaný úsek komunikace (v�etn� použití výstražných sv�tel za snížené 
viditelnosti) s ohledem na maximální zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti provozu v daném úseku 
komunikace. 

i) Toto stanovení p	echodné úpravy provozu platí pouze pro p	ípady provád�ní prací v místech, na 
které lze užít p	edložená schémata (mimo k	ižovatkové úseky). P	i provád�ní prací v prostoru 
k	ižovatek budou situace p	echodného DZ vždy upraveny a p	izp�sobeny dané konkrétní 
dopravní situaci (nap	. uspo	ádání jízdních pruh�, pr�jezd k	ižovatkou s p	ihlédnutím na jízdní 
pruhy a �innost sv�telného signaliza�ního za	ízení v�etn� úpravy (vy	ešení) p	ednosti v jízd� 
v k	ižovatce) a tyto upravené situace p	echodného DZ budou vždy konzultovány s DI P�R Zlín a 
s p	íslušným správním ú	adem. 

j) O každém provád�ní „údržby komunikací“ na základ� tohoto stanovení bude v p�edstihu a 
písemn� informován faxem nebo elektronickou poštou DI Zlín (tel.: 974 666 259, e-mail: 
zl.di.podatelna@pcr.cz) a opera�ní d�stojník K� P�R ÚO Zlín (pracovišt� zpracovávající 
dopravní informace: tel. 974 662 020 a e-mail: krpz.dopravni.info@pcr.cz). Zpráva bude 
obsahovat zejména následující informace: p�esné ur�ení dot�ené komunikace (pop�. jejího 
úseku), termín, d�vod a rozsah provád�ní prací, zp�sob �ízení dopravy, odpov�dnou 
osobu a telefonní kontakt, pop�. jiné d�ležité informace k dané akci, které by mohly mít 
vliv na BESIP. 

 

3. Dopravní zna�ení použité pro ozna�ení pracovního místa musí být provedeno jako retroreflexní 
(provedení minimáln� t	ídy R´1 dle �SN EN 12899-1) a základní velikosti. 

4. Všechny sou�ásti p	enosných dopravních zna�ek (patka, sloupek, zna�ka, uchycení) musí být 
schváleného typu. 

5. Trvalé dopravní zna�ení, které bude v rozporu s p	echodným zna�ením, bude p	ekryto nebo 
p	eškrtnuto (p	ek	ížením) retroreflexní oranžovo-�ernou páskou o minimální ší	ce 50 mm a po 
ukon�ení prací neprodlen� uvedeno do p�vodního stavu. 

6. Z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního provozu m�že správní orgán stanovit další dopravní 
zna�ení, p	ípadn� stanovené dopravní zna�ení zm�nit nebo zrušit. 

7. Za instalaci a stav  p	echodného  dopravního zna�ení, v�etn� stanovených podmínek bude 
odpov�dný vedoucí pracovník SÚS Zlínska, s. r. o., pov�	ený provedením p	íslušné údržbové �innosti.  

Od�vodn�ní: 

Odbor dopravy obdržel dne 24.01.2019 žádost od spole�nosti Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. 
o stanovení p	echodné úpravy provozu na silnicích II. a III. t	ídy na území správního obvodu obce 
s rozší	enou p�sobností Luha�ovice. P	echodná úprava provozu na dot�ených komunikacích je 
požadována z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu p	i provád�ní údržbových �inností na objektech a komunikacích. 

Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silni�ním provozu, stanoví p	echodnou úpravu provozu 
opat	ením obecné povahy, jde-li o sv�telné signály, p	íkazové a zákazové zna�ky, dopravní zna�ky 
upravující p	ednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní zna�ky ukládající ú�astníku silni�ního 
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. P	i stanovení p	echodné úpravy provozu správní 
orgán (odbor dopravy) nedoru�uje návrh opat	ení obecné povahy a nevyzývá dot�ené osoby k podávání 
p	ipomínek nebo námitek. V p	ípadech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opat	ení obecné 
povahy, které není právním p	edpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle ustanovení § 171 správního 	ádu. 

K žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silni�ním provozu p	edloženo písemné 
vyjád	ení DI Zlín ze dne 09.01.2019 pod �. j.: KRPZ-4112-1/�J-2019-150506. Dále bylo doloženo 
písemné vyjád	ení odd�lení majetkové správy �editelství silnic Zlínského kraje, p. o. (dále jen  „�SZK“) 
pod spis. zn.: �SZKZL 00395/19-210, datované dne 22.01.2019. 

Na základ� výše uvedeného posouzení p	edm�tu opat	ení obecné povahy a po obdržení písemných 
vyjád	ení DI Zlín a �SZK, odbor dopravy, v souladu s  ustanoveními § 171 správního 	ádu a § 77 odst. 5 
zákona o silni�ním provozu, vydal opat	ení obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 
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písm. c) zákona o silni�ním provozu stanoví p	echodnou úpravu provozu na p	edm�tných pozemních 
komunikacích zp�sobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opat	ení. P	ipomínky DI Zlín a �SZK byly zahrnuty do podmínek tohoto opat	ení obecné povahy. 

Vzhledem k výše uvedenému je opat	ení obecné povahy a stanovení dopravního zna�ení pln� 
od�vodn�no. 
 
 
Pou�ení: 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opat	ení obecné povahy oznámí ve	ejnou vyhláškou. Dle § 77 
odst. 5 zákona o silni�ním provozu se opat	ení obecné povahy zve	ejní na ú	edních deskách obecních 
ú	ad� v obcích, jejichž správních obvod� se opat	ení obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení 
p	echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastav�ném území dot�ené obce 
nebo m�že-li stanovením p	echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení 
hustoty provozu v zastav�ném území dot�ené obce. Opat	ení obecné povahy nabývá ú�innosti pátým 
dnem po vyv�šení. 

Proti opat	ení obecné povahy nelze podat opravný prost	edek (ustanovení § 173 odst. 2 správního 	ádu). 
 

 
 
 
 
 
Ing. Miloš Vala v. r.                                                                                                
vedoucí odboru dopravy 

 

P�íloha:  

Schémata p	echodného dopravního zna�ení. 

 

Toto opat�ení obecné povahy musí být bezodkladn� vyv�šeno po dobu nejmén� 5 dn� na ú�ední 
desce M�stského ú�adu Luha�ovice, M�stského ú�adu Slavi�ín, Ú�adu m�styse Pozlovice, 
Obecního ú�adu Biskupice, Obecního ú�adu Ludkovice, Obecního ú�adu Podhradí, Obecního 
ú�adu Dolní Lhota, Obecního ú�adu Horní Lhota, Obecního ú�adu Sehradice, Obecního ú�adu 
Slopné, Obecního ú�adu Petr�vka, Obecního ú�adu Rudimov, Obecního ú�adu Bohuslavice nad 
Vlá�í, Obecního ú�adu Lipová a Obecního ú�adu Šanov a sou�asn� zve�ejn�no i zp�sobem 
umož�ujícím dálkový p�ístup. 

Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyv�šení a sejmutí. 
 
 
Ú�ední deska: 

  

 
 
Datum vyv�šení:        
 
         

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  

 
 
Obdrží: 

žadatel (doru enka – datová schránka) 
1. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., IDDS: ib33u2h 
 
dot ené orgány (doru enka – datová schránka) 
2. Policie �R, Krajské 	editelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
  
ostatní (doru enka, datová schránka) 
3. �editelství silnic Zlínského kraje, p	ísp�vková organizace, IDDS: jjfsbqc 
4. M�stský ú	ad Luha�ovice, nám. 28. 	íjna �. p. 543, 763 26 Luha�ovice (k vyv!šení na ú"ední desku) 
5. M�stský ú	ad Slavi�ín, IDDS: jsub2vd (k vyv!šení na ú"ední desku) 
6. Ú	ad m�styse Pozlovice, IDDS: qubbzyg (k vyv!šení na ú"ední desku) 
7. Obecní ú	ad Biskupice, IDDS: x6daq7g (k vyv!šení na ú"ední desku) 
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8. Obecní ú	ad Ludkovice, IDDS: mj6arcw (k vyv!šení na ú"ední desku) 
9. Obecní ú	ad Podhradí, IDDS: mfvauw7 (k vyv!šení na ú"ední desku) 
10. Obecní ú	ad Dolní Lhota, IDDS: hu8amnv (k vyv!šení na ú"ední desku) 
11. Obecní ú	ad Horní Lhota, IDDS: e9wara4 (k vyv!šení na ú"ední desku) 
12. Obecní ú	ad Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 (k vyv!šení na ú"ední desku) 
13. Obecní ú	ad Slopné, IDDS: n6aasrp (k vyv!šení na ú"ední desku) 
14. Obecní ú	ad Petr�vka, IDDS: 76xazfw (k vyv!šení na ú"ední desku) 
15. Obecní ú	ad Rudimov, IDDS: eczasrv (k vyv!šení na ú"ední desku) 
16. Obecní ú	ad Bohuslavice nad  Vlá	í, IDDS: ysibjig (k vyv!šení na ú"ední desku) 
17. Obecní ú	ad Lipová, IDDS: 9stava6 (k vyv!šení na ú"ední desku) 
18. Obecní ú	ad Šanov, IDDS: k74bbkk (k vyv!šení na ú"ední desku) 
 

 

 

 

 

 






















