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

 
Spis. zn.: 2190/2020/261/Ro ✞.j.: MULU -22800/2020/26/RoJ Luha✞ovice, dne 09.11.2020 
Oprávn✟ná ú✠ední osoba: Ing. Josef Roman/tel.: 577 197 439 

 
KKS, spol. s. r. o., P✠íluky 386, 760 01 Zlín, v zastoupení na základ✟ zmocn✟ní:    
VACULA silni✞ní s. r. o., R✡žová 972/1, Nové M✟sto, 110 00 Praha 1 
          ☛☞✌✍✎✏✑✒✌✓✔✕✖✖✗✘☞ 

V E ✙ E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 opat✚ení obecné povahy 

Místní úprava provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci 
 

 

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 02.07.2020, 
prost✠ednictvím zmocn✟nce – spole✞nosti VACULA silni✞ní s. r. o., R✡žová 972/1, Nové M✟sto, 110 00 
Praha 1, I✛: 03181936, podala spole✞nost 
 
KKS, spol. s. r. o., P✜íluky 386, 760 01 Zlín, I✢: 42340802 
 
(dále jen „žadatel“), po písemném vyjád✠ení dot✞eného orgánu ze dne 15.07.2020 pod ✞. j.: KRPZ-70889-
1/✛J-2020-150506, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silni✞ním provozu Policie ✛R, Krajské ✠editelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát 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  

místní úpravu provozu 

  
na silnici: III/4921 

v míst✣ (úseku): parc. ✞.2784/1, místní komunikace parc. ✞. 1728/4 
dle p✠edložené situace DZ, kterou zpracoval projektant Ing. Ji✠í Škrabal   
Balatická 583, 763 11 Želechovice nad D✠evnicí, datum 02/2016,   ✞. v. C101-2 (viz. p✠íloha) 

v k. ú.: Sehradice 
z d✤vodu: 
 
na dobu: 

instalace nového dopravního zna✞ení v rámci akce „SEHRADICE, 
ZAJIŠT✥NÍ STABILITY CHODNÍKU A OPRAVA CHODNÍKU“ 

neur✞itou 
v rozsahu umíst✣ní svislého a vodorovného dopravního zna✦ení (dle p✠ílohy): 

P 2     1x Hlavní pozemní komunikace 
E 2b   1x 
P 6     1x 
IJ 4b  1x 
V 1a 
V 2b 
V 4 

Tvar k✠ižovatky 
St✡j, dej p✠ednost v jízd✟! 
Ozna✞ník zastávky 
Podélná ✞ára souvislá 
Podélná ✞ára p✠erušovaná 
Vodicí ✞ára 
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Umíst✟ní nových svislých a vodorovných dopravních zna✞ek bude provedeno dle p✠edložené 
projektové dokumentace, kterou zpracoval dle p✠edložené situace DZ, kterou zpracoval projektant 
Ing. Ji✠í Škrabal, Balatická 583, 763 11 Želechovice nad D✠evnicí, datum 02/2016 , ✞. v. C 101- 6    
(viz. p✠íloha), dále v souladu se zákonem o silni✞ním provozu, vyhláškou ✞. 294/2015 Sb., kterou se 
provád✟jí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65 – Zásady pro dopravní zna✞ení na 
pozemních komunikacích a platnými ✛SN. 

2. Svislé dopravní zna✞ky budou umíst✟ny následovn✟: 
a) Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé zna✞ky v✞etn✟ její nosné konstrukce od 

vn✟jšího okraje zpevn✟né ✞ásti krajnice, p✠ípadn✟ od vozovky (u pozemní komunikace bez 
zpevn✟né ✞ásti krajnice), je 0,50 m; nejv✟tší vzdálenost je 2,00 m. 

b) Spodní okraj nejníže umíst✟ných dopravních zna✞ek je nejmén✟ 1,20 m nad úrovní vozovky. 
V míst✟, kde je v od✡vodn✟ném p✠ípad✟ nutno zna✞ku umístit do pr✡chozího prostoru pro 
chodce, je spodní okraj nejníže umíst✟né zna✞ky ve výšce nejmén✟ 2,20 m (pro nov✟ 
umís★ované zna✞ky) a pro stávající zna✞ky 2,00 m nad úrovní vozovky, nejvýše však ve výšce 
2,50 m. 

3. Budou dodrženy stanoviska a p✠ipomínky DI Zlín ze dne 15.07.2020 pod ✞. j.: KRPZ-70889-1/✛J-
2020-150506, podmínkou uvedeného souhlasu je, že stavba bude provedena dle p✠edložené 
projektové dokumentace (situace viz. p✠íloha) a p✠ípadné zm✟ny budou p✠edem konzultovány a ✠ádn✟ 
odsouhlaseny. 

4. V p✠ípad✟ stanovení požadované místní úpravy provozu bude dopravní zna✞ení užito a umíst✟no 
v souladu se zákonem ✞. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích o zm✟nách n✟kterých 
zákon✡ v platném zn✟ní, vyhláškou ✞. 294/2015 Sb., kterou se provád✟jí pravidla silni✞ního provozu 
na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní zna✞ení na pozemních 
komunikacích, TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní zna✞ení na pozemních komunikacích. 

5. Žádáme vodorovné DZ v trvanliv✟jším provedení (plast) z d✡vodu jeho snadn✟jší údržby a dále 
žádáme zajišt✟ní jeho obnovy. 

6. Upozor✩ujeme, že pro spln✟ní požadovaného ú✞elu navržených zm✟n místní úpravy provozu musí 
být ze strany p✠íslušných a oprávn✟ných orgán✡, nap✠. M✟stské policie i dostate✞ná kontrola 
dodržování a respektování daného dopravního zna✞ení ze strany ú✞astník✡ silni✞ního provozu. 

7. Za instalaci, ✠ádné provedení bezpe✞nostního opat✠ení – odbornou montáž dopravního zna✞ení podle 
tohoto stanovení bude odpov✟dná spole✞nost (osoba): KKS, spol. s. r. o., Ing. Pavel Daniel,       
tel.: 601 393 805, I✢: 42340802. 

8. Realizaci dopravního zna✞ení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 
oprávn✟ní pro provád✟ní t✟chto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou zp✡sobilost pro 
zajišt✟ní jakosti podle metod. pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provád✟ní silni✞ních a stavebních prací. 

9. P✠i provád✟ní stavebních prací nesmí dojít k poškození silni✞ního t✟lesa, silni✞ního p✠íslušenství nebo 
k zne✞išt✟ní silnice. 

10. Materiál pot✠ebný p✠i provád✟ní stavebních prací (v✞etn✟ výkopku) nesmí být skladován na silni✞ním 
t✟lese. 

11. Z d✡vodu zajišt✟ní bezpe✞nosti silni✞ního provozu m✡že odbor dopravy stanovit další dopravní 
zna✞ení, p✠ípadn✟ stanovené dopravní zna✞ení zm✟nit nebo zrušit. 

 

Od✤vodn✣ní: 

Dne 02.07.2020 podal žadatel, prost✠ednictvím zmocn✟nce spole✞nosti VACULA silni✞ní s. r. o. 
(zastoupení na základ✟ plné moci ze dne 28.05.2020), u odboru dopravy žádost o stanovení místní 
úpravy provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci v k. ú. Sehradice. Místní úprava provozu spo✞ívá 
v umíst✟ní nového svislého a vodorovného dopravního zna✞ení (DZ ✞. „P 2“ – 1x, ✞. „E 2b“ – 1x, ✞. „P 6“ – 
1x, ✞. „IJ 4b“ – 1x, „V 1a“, „V 2b“, „V 4“ na silnici III/4921 a místní komunikaci v k. ú. Sehradice v rozsahu 
a s umíst✟ním dle p✠edložené situace v rámci akce „SEHRADICE, ZAJIŠT✥NÍ STABILITY CHODNÍKU A 
OPRAVA CHODNÍKU“. 

K žádosti byla p✠edložena projektová dokumentace – situace nov✟ navrženého umíst✟ní svislého a 
vodorovného dopravního zna✞ení, kterou vypracoval projektant Ing. Ji✠í Škrabal, s.r.o., datum 02/2016,    ✞. v. C101-6.  

Dále bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silni✞ním provozu doloženo vyjád✠ení DI Zlín ze 
dne 15.07.2020 pod ✞. j.: KRPZ-70889-1/✛J-2020-150506.  
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Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silni✞ním provozu, stanoví místní 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. 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. 

Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního ✠ádu m✡že kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opat✠ením obecné povahy p✠ímo dot✞eny, uplatnit u odboru dopravy písemné p✠ipomínky. 
Sou✞asn✟, v souladu ustanovením § 172 odst. 5 správního ✠ádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opat✠ením obecné povahy 
p✠ímo dot✞eny, mohou k odboru dopravy podat proti návrhu opat✠ení obecné povahy písemné 
od✡vodn✟né námitky. Vzhledem k t✟mto skute✞nostem odbor dopravy dne 23.07.2020 ve✠ejnou 
vyhláškou zve✠ejnil návrh opat✠ení obecné povahy, ✞. j. MULU – 14353/2020/26/RoJ, a vyzval dot✞ené 
osoby k uplatn✟ní písemných p✠ipomínek a od✡vodn✟ných námitek. 

Dle ustanovení § 172 odst. 1 a 5 správního ✠ádu, v návaznosti na § 39 odst. 1 správního ✠ádu, odbor 
dopravy stanovil lh✡tu pro uplatn✟ní p✠ipomínek a námitek do 30 dn✡ ode dne zve✠ejn✟ní návrhu, tj. do 
11.09.2020 v✞etn✟. Dnem zve✠ejn✟ní je den doru✞ení ve✠ejnou vyhláškou podle § 25 správního ✠ádu, tedy 
patnáctý den po vyv✟šení na ú✠ední desce správního orgánu, který písemnost doru✞uje. Návrh opat✠ení 
obecné povahy byl vyv✟šen na ú✠ední desce M✟stského ú✠adu Luha✞ovice a Obecního ú✠adu Sehradice 
a sou✞asn✟ zve✠ejn✟n i zp✡sobem umož✩ujícím dálkový p✠ístup. Další dot✞ené osoby u odboru dopravy 
ve stanovené lh✡t✟ p✠ipomínky nebo námitky nepodaly. 

Odbor dopravy, na základ✟ posouzení p✠edm✟tu opat✠ení obecné povahy a písemným vyjád✠ením DI 
Zlín, 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 písm. c) zákona o silni✞ním 
provozu stanovil místní úpravu provozu na p✠edm✟tné pozemní komunikaci zp✡sobem a za podmínek 
uvedených ve výroku tohoto opat✠ení. Podmínkám vyjád✠ení DI Zlín odbor dopravy vyhov✟l a zahrnul je 
do podmínek tohoto stanovení. 

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 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastav✟ném území dot✞ené obce nebo 
m✡že-li stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu 
v zastav✟ném území dot✞ené obce. Opat✠ení obecné povahy nabývá ú✞innosti patnáctým dnem po dni 
vyv✟šení ve✠ejné vyhlášky. 
Proti opat✠ení obecné povahy nelze podat opravný prost✠edek (ustanovení § 173 odst. 2 správního ✠ádu). 
 

 

Bc. Ji✠í ✛ernobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
P✜íloha:  

Situace MÚP - ✞. v. C 101-6 (nedílná sou✪ást tohoto oznámení). 

 
 

Toto opat✫ení obecné povahy musí být bezodkladn✬ vyv✬šeno po dobu nejmén✬ 15 dn✭ na ú✫ední 
desce M✬stského ú✫adu Luha✮ovice a Obecního ú✫adu Sehradice 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. 
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Ú✜ední deska – elektronická ú✜ední deska:   
 
 
 
Datum vyv✟šení:        
 
         

 
 
 

razítko 

 
 
 
Datum sejmutí:  

 
 
 
Obdrží: 

žadatel (doru✪enka – datová schránka) 
1. KKS, spol. s r.o., IDDS: v6xftbc  
– na základ✰ zmocn✰ní prost✱ednictvím VACULA silni✞ní s.r.o., IDDS: dbxkf42 
 
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. M✟stský ú✠ad Luha✞ovice, nám. 28. ✠íjna 543, 763 26 Luha✞ovice (k vyv✰šení na ú✱ední desku) 

4. Obecní ú✲ad Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 (k vyv✰šení na ú✱ední desku) 

5. Obec Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 
6. ✳editelství silnic Zlínského kraje, p✠ísp✟vková organizace, Odd✟lení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc 
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