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Městský úřad Luhačovice  
odbor dopravy  
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 

 
Spis. zn.: 20869/2013/261/Ce,  č. j.: MULU 5428/2014 Luhačovice, dne 30.04.2014 
Oprávněná úřední osoba: Bc. Jiří Černobila/tel.:577 197 439 
 

Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, 
na základě zmocnění v zastoupení NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, 765 02 Otrokovice 
 
 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Opatření obecné povahy  
Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci 

Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 18.12.2013, 
prostřednictvím zmocněnce NVB LINE s.r.o., IČ: 269 79 675, Zámostí 42, 765 02 Otrokovice, podala 

Obec Dolní Lhota, IČ: 002 83 878, Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, 

(dále jen „navrhovatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Zlín (dále jen „DI Zlín“), ze dne 10.12.2013 pod č. j.: KRPZ-
130451-1/ČJ-2013-150506, písemném vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (dále jen „ŘSZK“) 
ze dne 13.12.2013 pod spis. zn.: ŘSZKZL 10740/13-21, na základě posouzení a vyhodnocení  podaných 
námitek k návrhu opatření obecné povahy ze dne 10.01.2014 pod č. j.. MULU 420/2014, v souladu s  
ustanovením § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), vydává 

opatření obecné povahy, 

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

s t a n o v í  

místní úpravu provozu: 

1) na silnici:  III/4921 
      v místě (úseku) a v rozsahu svislého dopravního značení (dle přílohy): 

    B 24a Zákaz odbočování vpravo 
    B 24b Zákaz odbočování vlevo 
    E 5 Celková hmotnost „3,5 t“ 
    E 13 Text: „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM OÚ DOLNÍ LHOTA“ 

2) na místní komunikaci: místopisný název Vinohrádek I. (dále jen „místní komunikace Vinohrádek“) 
      v místě (úseku) a v rozsahu svislého dopravního značení (dle přílohy): 

    B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 
– 3,5 t 

    E 13 Text: „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM OÚ DOLNÍ LHOTA“ 
v obci: Dolní Lhota 
v k. ú.: Dolní Lhota u Luhačovic 
z důvodu: omezené únosnosti vozovky dotčené místní komunikace na základě 

výsledku provedené rázové zatěžovací zkoušky netuhých vozovek a podloží 
v souladu s TP 87 a ČSN 73 6192 

na dobu: neurčitou. 
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Při realizaci předmětné místní úpravy provozu budou respektovány následující podmínky: 

1. Dopravní značení místní úpravy provozu bude provedeno a užito v souladu se zákonem o silničním 
provozu, vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 „Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

2. Dopravní značení bude provedeno jako retroreflexní (provedení třídy R´1 dle ČSN EN 12899-1) a 
základní velikosti. 

3. Svislé dopravní značení bude umístěno tak, že: 

a) nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně její nosné konstrukce od 
vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez 
zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je 
možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší vzdálenost snížit na 0,30 m, 
přičemž boční umístění se vztahuje k vnějšímu okraji činné plochy dopravní značky, nikoliv 
k nosné konstrukci – sloupku; 

b) spodní okraj nejníže umístěných dopravních značek (včetně dodatkových tabulek) je nejméně 
1,20 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do 
průchozího prostoru pro chodce, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové 
tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m (pro nově umísťované značky) a pro stávající značky 2,00 m 
nad úrovní vozovky nebo chodníku, nejvýše však ve výšce 2,50 m; 

c) v podélném směru se značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas 
vnímat. Minimální vzájemná vzdálenost značek je na pozemních komunikacích (mimo dálnice) 
nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významné komunikaci může být výjimečně 10 m. Činné 
plochy dopravních značek umístěných za sebou se nesmí vzájemně překrývat. 

4. Navrhovatel, jako vlastník místní komunikace Vinohrádek, je povinen vydat povolení k vjezdu vozidel, 
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t, subjektu, který má nemovitost dopravně napojenou pouze 
po místní komunikaci Vinohrádek. Tato povinnost se nevztahuje na případy, jestliže 

a) užitím místní komunikace Vinohrádek vozidlem o hmotnosti nad 3,5 t by mohlo dojít k ohrožení 
bezpečnosti silničního provozu nebo k poškození pozemní komunikace, její součásti nebo 
příslušenství; 

b) je nemovitost přístupná po jiné pozemní komunikaci, která za běžných povětrnostních podmínek 
umožňuje provoz vozidla, pro které je povolení žádáno (např. polní a lesní cesty pro zemědělská 
nebo lesnická vozidla); 

c) je pro vlastníka nemovitosti přístupné po místní komunikaci Vinohrádek jiná možnost příjezdu 
vozidla o hmotnosti nad 3,5 t, např. zřídit příjezd (sjezd) z jiné pozemní komunikace, která je 
způsobilá k provozu takových vozidel (např. ze silnice II/492). 

5. Navrhovatel vydá povolení k vjezdu na místní komunikaci Vinohrádek  

a) obci Sehradice pro vozidlo zajištující zimní údržbu komunikací v lokalitě Končiny v k. ú. 
Sehradice, a to po dobu provádění zimní údržby, 

b) vozidel dopravců, popř. vozidel lesního správce, za účelem přepravy vytěžené dřevní hmoty 
z lesních porostů ve vlastnictví Singulární společnosti Sehradice, o. s. 

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může odbor dopravy stanovit, resp. upravit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit nebo zrušit. 

7. Za instalaci a řádné provedení bezpečnostního opatření – odbornou realizaci dopravního značení 
podle tohoto stanovení bude odpovědná obec Dolní Lhota, IČ: 002 83 878, Dolní Lhota 129, 763 23 
Dolní Lhota u Luhačovic, pan Jaroslav Masař, starosta, tel.: 724 179 298. 

8. Realizaci dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 
oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro 
zajištění jakosti podle metod. pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

9. Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby odpovědné za provedení této místní úpravy 
provozu zkontrolováno odborem dopravy. 

10. Vzhledem k tomu, že stanovené dopravní značení je dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění součástí pozemní komunikace, bude dopravní značení na silnici 
III/4921, po instalaci, protokolárně předáno do správy a údržby majetkovému správci dotčené silnice, 
kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 

11. Správu a údržbu stanoveného dopravního značení na silnici III/4921 (po jeho protokolárním předání) 
bude zajišťovat Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 

12. Správu a údržbu stanoveného dopravního značení na místní komunikaci Vinohrádek bude zajišťovat 
navrhovatel. 
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Odůvodnění: 

Správní orgán obdržel dne 18.12.2013 od navrhovatele, na základě zmocnění v zastoupení společností 
NVB LINE s.r.o., žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci 
Vinohrádek v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic. Místní úprava provozu je požadována z důvodu omezené 
únosnosti vozovky dotčené místní komunikace, doloženou diagnostikou vozovky, kterou provedla společnost 
PavEx Consulting, s. r. o., se sídlem Srbská 53, 612 00 Brno, IČ: 634 87 624. 

K žádosti byla dále předložena zjednodušená projektová dokumentace – situační návrh dopravního 
značení dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích vypracovaný společností 
NVB LINE s. r. o., fotodokumentace místní komunikace Vinohrádek, výpis z pasportu místních 
komunikací navrhovatele a písemná vyjádření DI Zlín a ŘSZK. 
V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy 
provozu na dotčených pozemních komunikacích, které není právním předpisem ani rozhodnutím, 
postupuje správní orgán dle ustanovení § 171 správního řádu. 

Dne 10.01.2014 (pod č. j. MULU 420/2014) správní orgán oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření 
obecné povahy a vyzval k uplatnění písemných připomínek a odůvodněných námitek. V souladu 
s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu, v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu, stanovil 
správní orgán lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek a námitek, tj. do 10.02.2014. 
Dnem vyvěšení je dle § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
písemnost doručuje (Městského úřadu Luhačovice). Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo 
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Luhačovice, Obecního úřadu Dolní Lhota, Obecního úřadu 
Horní Lhota a Obecního úřadu Sehradice v úplném znění. Oznámení bylo současno zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Správní orgán v termínu do 10.02.2014 k návrhu opatření obecné povahy obdržel tyto písemné 
připomínky a námitky: 

1. Námitka Obecního úřadu Sehradice, sídlo: Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, podaná 
dne 16.01.2014. 

Místní komunikaci, která navazuje na silnici III/4921, používáme jako přístupovou cestu do obecních lesů. 
Zároveň tak místní komunikace slouží jako jediná přístupová cesta do lokality Končiny, kde provádíme 
vozidlem těžším než 3,5 t zimní údržbu pro naše občany, kteří tam trvale žijí. 

2. Námitka a připomínka Zemědělského družstva Olšava (dále jen „ZD Olšava“), sídlo: Sehradice 217, 
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, podaná dne 23.01.2014.  

Námitka – ZD Olšava zemědělsky hospodaří na pozemcích občanů (vlastníků půdy) v k. ú. Dolní Lhota a 
k. ú. Horní Lhota. Výše jmenovaným opatřením by se v případě nepříznivého počasí (dešťové srážky) 
nedostalo k některým pozemkům a nemohlo by řádně dodržet agrotechnické termíny prováděných prací. 
Toto omezení by narušilo obdělávání půdy vlastníků v dané lokalitě, tudíž ZD Olšava bude požadovat 
povolení sezónního vjezdu na tuto komunikaci. 

Připomínka – V minulých letech ZD Olšava provozovalo dřevovýrobu (Pila HL) v prostorách současné 
firmy Santech. Zatížení komunikace bylo několikanásobně vyšší a tato původní státní cesta to snášela 
bez jakýchkoliv problémů. V současné době je z pohledu ZD zatížení těžkou technikou minimální 
(zlomkové). Proto se nedomníváme, že výše uvedené opatření je nutné. 

Poznámka – Jestliže, jak je uvedeno a znalecky dokladováno, je omezena únosnost dané vozovky, dle 
našeho názoru, je příčinou nově vybudovaná kanalizační přípojka a její nevyhovující technické provedení.  

3. Námitka obce Horní Lhota, sídlo: Horní Lhota 27, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, podaná dne 
24.01.2014.  

Obec Horní Lhota nesouhlasí s místní úpravou provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci v Dolní 
Lhotě. Omezení únosnosti vozovky dotčené místní komunikace v Dolní Lhotě, místní zástavba směrem 
ke kapličce, bude znemožněn příjezd vozidel nad 3,5 t a výkon vlastnického práva v lokalitě Klukova, 
Homola v k. ú. Horní Lhota. 

4. Námitka Singulární společnosti Sehradice, sídlo: Sehradice 64, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, 
podaná dne 03.02.2014. 

Vlastníci nemovitostí využívající místní komunikaci v Dolní Lhotě se domnívají, že navrhované řešení je 
omezuje ve výkonu vlastnického práva a povinností, jelikož tato místní komunikace vždy bývala a je 
jedinou vhodnou přístupovou cestou k našim nemovitostem. 

Dne 13.02.2014, tj. po uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek a námitek, správní orgán obdržel námitku 
společnosti Santech plus s. r. o., sídlo: Horní Lhota 180, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic. Santech plus 
s.r.o. nesouhlasí s místní úpravou provozu na silnici III/4921 a místní komunikaci v obci Dolní Lhota, 
neboť tato úprava znemožňuje dovoz surovin a odvoz hotových výrobků firmy Satech plus s.r.o. Pokud 
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bude tato úprava akceptována, tak Santech plus s.r.o. nemá jinou možnost zásobování a bude nucen 
ukončit svoji podnikatelskou činnost na provozovně Horní Lhota 180. Z tohoto důvodu se domníváme, že 
by byla zásadním způsobem narušena vlastnická práva k nemovitosti a zároveň by fatálním způsobem 
narušila podnikatelskou činnost firmy. Santech navrhuje upravit značení tak, aby na této komunikaci byl 
povolen vjezd zásobování. 

Na základě podaných námitek správní orgán dne 20.02.2014 (pod  č. j. MULU 2872/2014), s odkazem na 
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, vyzval navrhovatele k vydání stanoviska k podaným námitkám 
ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Vyjádření k námitkám správní orgán obdržel dne 
25.02.2014. 

Navrhovatel k jednotlivým námitkám uvádí: 
 K námitce obce, resp. Obecního úřadu Sehradice. 

Ve své námitce obec Sehradice uvádí, že zmiňovaná komunikace je přístupovou cestou do obecních 
lesů. Není to však jediná přístupová cesta do těchto lesů. V katastru obce Sehradice je více možností, jak 
se pohybovat po lesním porostu. Namátkou se jedná o komunikace p.č. 2793, 2775/2, 2868, 2777, 2786, 
1439/2 a další. Jedná se o místa, kde lze vytěžené dřevo skládkovat a následně odvážet. Ani obec Dolní 
Lhota nemá možnost na svém katastru využívat místní komunikace, které by byly pojízdné za každého 
počasí až hranici lesa. Co se týká zimní údržby nemovitostí v lokalitě Končiny, vydá obec Dolní Lhota pro 
daný stroj povolení na dobu provádění zimní údržby. 

 K námitce obce Horní Lhota. 

Obec Horní Lhota ve své námitce poukazuje, že bude znemožněn příjezd a výkon vlastnického práva 
v lokalitě Klukova a Homola v k. ú. Horní Lhota. V této souvislosti je nutno podotknout, že přímo na 
katastru obce Horní Lhota jsou dvě místní komunikace, které jsou pro obsluhu těchto lokalit určeny. Je to 
komunikace p.č. 1893/1 a komunikace p.č. 1942. Jedná se o komunikace s asfaltobetonovým povrchem.  

 K námitce ZD Olšava. 

Stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci p.č.1562/3 v k.ú Dolní Lhota u Luhačovic, 
v žádném případě nedojde k omezení obdělávání zemědělské půdy v k.ú. Dolní Lhota ani v k.ú. Horní 
Lhota, neboť vjezd na obhospodařované pozemky je možný jak přímo z areálu ZD Olšava Sehradice, tak 
z komunikace II/492, jak se to často děje. Pokud vjedou mechanizmy na obdělávaná pole, nebrání jim ve 
volném pohybu žádné další překážky. Mluvit o obdělávání půdy a dodržování agrotechnických lhůt 
v době dešťů, je naprosto irelevantní, neboť v takových klimatických podmínkách žádný zemědělský 
podnik neprovádí tyto práce. Ze strany ZD Olšava Sehradice se fakticky jedná jen o vývoz ředěné 
močůvky do lokality Homole, kde dochází k jejímu rozstřiku přímo ze zpevněné komunikace. To však 
nelze charakterizovat jako zemědělskou činnost. Nehledě na to, že taková činnost je určitě řízená určitým 
povolením, které jistě nepočítá s takovým množstvím ředěné močůvky na danou lokalitu. V příloze jsou 
zakresleny možnosti vjezdu na půdní bloky. K připomínce, že v minulosti byla místní komunikace 
zatěžována nákladními auty dovážející dřevo do areálu dřevovýroby (nyní Santech plus s.r.o.), je nutno 
podotknout, že mimo jiné i tato činnost se svým zatížením způsobila stávající havarijní stav komunikace. 
Dříve byl do areálu kravína (nyní Santech plus s.r.o.), vjezd ze silnice II/492. Je nutné také podotknou, že 
při navážení dřeva do tehdejší dřevovýroby docházelo zejména v zimních měsících ke kolizím nákladních 
vozů, zejména u domu č.p. 33. Aniž by někdo z obecního úřadu dal souhlas, provádělo ZD Olšava 
Sehradice posyp komunikace jak solí tak popelem a škvárou. Sůl působila destrukčně na povrch 
komunikace, což je patrné i nyní a škvára v jarních měsících znečišťovala okolní nemovitosti a centrum 
obce. K poznámce, že únosnost je snížena umístěním kanalizační přípojkou, musím konstatovat, že 
posudek firmy PavEx Consulting, s.r.o. je z r. 2004, tudíž 5 let před zahájením výstavby komunikace. 
Proto je poznámka ZD Olšava Sehradice, úplně mimo realitu. Již v roce 2004 jsme po ZD Olšava 
požadovali spoluúčast na opravě této místní komunikace. Bylo nám však sděleno, že nám mohou 
maximálně zapůjčit kolový nakladač. 

 K námitce Singulární společnosti Sehradice, o. s. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o občanské sdružení, není zde předpoklad zásadní podnikatelské činnosti 
v oboru lesního hospodářství. Po předběžném jednání s předsedou občanského sdružení p. Ladislavem 
Zmeškalem, jsme došli k závěru, že doprava dřeva z lesních porostů by probíhala nárazově při počtu aut 
za rok max. 5. Zde by obec vydala povolení k vjezdu jednotlivým dopravcům, popřípadě lesnímu správci, 
který by garantoval výše zmiňované podmínky. 

K námitce firmy Santech plus s.r.o. navrhovatel uvedl: 

Vzhledem k tomu, že firma Santech plus s.r.o. podniká na katastru obce Horní Lhota, platí tam daň 
z nemovitosti a přispívá na kulturní a společenské akce, je pochopitelné, že obsluha tohoto průmyslového 
areálu musí být řešena v rámci tohoto katastrálního území po místní komunikaci p.č. 1942 a také přímo 
z komunikace. Nehledě na to, že obec Dolní Lhota nebyla s využíváním bývalého areálu ZD Olšava pro 
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zmiňovanou podnikatelskou činnost nijak seznámena a také nebyla jako příslušný silničně správní úřad o 
změně činnosti informována. 

Správní orgán při posuzování žádosti o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4921 a místní 
komunikaci Vinohrádek vycházel, jak z oprávněných zájmů vlastníka předmětné místní komunikace 
(podkladem po posouzení slouží diagnostika vozovky, situační návrh dopravního značení, 
fotodokumentace místní komunikace Vinohrádek, výpis z pasportu místních komunikací navrhovatele a 
písemná vyjádření DI Zlín a ŘSZK), tak i z práv, povinností a zájmů vlastníků sousedních nemovitostí i 
ostatních uživatelů místní komunikace Vinohrádek, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny.  

Správní orgán, na základě posouzení a vyhodnocení podaných písemných námitek a připomínek, po 
provedeném místním šetření na místě samém a s přihlédnutím k vyjádření navrhovatele k jednotlivým 
námitkám, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, rozhodl o podaných námitkách 
následovně s tímto odůvodněním: 

1. Námitce Obecního úřadu Sehradice podané dne 16.01.2014 správní orgán vyhověl částečně 
s tím, že zohlednil vyjádření navrhovatele k této námitce, kde tento sám uvedl, že obci Sehradice 
vydá povolení k vjezdu na místní komunikaci Vinohrádek pro vozidlo zajištující zimní údržbu 
komunikací v lokalitě Končiny, a to po dobu provádění zimní údržby. Uvedené správní orgán zahrnul 
do podmínek tohoto opatření. 

Druhou část námitky, týkají se používání místní komunikace Vinohrádek, jako přístupové cesty do 
obecních lesů, správní orgán zamítl, neboť dle jeho posouzení a zhodnocení, je tato část námitky 
neopodstatněná. Místní komunikace Vinohrádek není jedinou přístupovou cestou do obecních lesů 
obce Sehradice. Přímo v katastrálním území obce Sehradice je více možností přístupu, resp. 
příjezdu, do těchto lesů. Jedná se například o komunikace na pozemcích p. č. 2793, p. č. 2775/2,      
p. č. 2777, p. č. 2786, p. č. 2868, p. č. 1439/2 v k. ú. Sehradice, které za běžných klimatických 
podmínek zajišťují obslužnou funkci lesa. Pro zajištění obslužnosti lesních pozemků není nezbytně 
nutné, aby byl přístup řešen pouze po zpevněných pozemních komunikacích, naopak příjezd „lesní 
techniky“ na lesní pozemky zajišťují i nezpevněné polní nebo lesní cesty, které jsou mj. k tomuto 
účelu zřízeny. 

2. Námitku ZD Olšava podanou dne 23.01.2014 správní orgán zamítl, neboť předmětným opatřením 
obecné povahy - stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci Vinohrádek k omezení 
obdělávané zemědělské půdy na pozemcích v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic a v k. ú. Horní Lhota u 
Luhačovic nedojde. Místní komunikace Vinohrádek není jedinou přístupovou cestou zemědělských 
vozidel na obhospodařované pozemky v této lokalitě. Zemědělská vozidla mohou pro 
obhospodařování pozemků této lokality užít komunikaci (polní cestu) na pozemcích p. č. 2791, 
2345/3 v k. ú. Sehradice, která vyúsťuje na místní komunikaci Vinohrádek na pozemku p. č. 1443/1 
v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic, a to až za místem předmětného dopravního omezení této 
komunikace. Z druhé strany je tato polní cesta přístupná, jak přímo z areálu ZD Olšava, tak i ze 
silnice III/4921 v průjezdním úseku obce Sehradice, a to po zpevněné komunikaci na pozemcích p. č. 
2841/3, p. č. 2840 a 2793 v k. ú. Sehradice. Jako další alternativou příjezdu na pozemky v této 
lokalitě je zpevněná pozemní komunikace na pozemku p. č. 1893/1 v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic a 
dále zpevněná pozemní komunikace na pozemcích p. č. 1276/4, p. č. 1884 a p. č. 1942/1 v k. ú. 
Horní Lhota u Luhačovic, a to pro vozidla, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje 6 tun. Obě 
komunikace mají asfaltobetonový povrch a jsou přístupné ze silnice II/492 v průjezdním úseku obce 
Horní Lhota. K námitce na dostupnost některých pozemků v době nepříznivého počasí (období 
dešťů) s ohledem na dodržení agrotechnických lhůt správní orgán uvádí, že pomine-li skutečnost, kdy 
v období dešťů zpravidla nelze zemědělskou půdu obdělávat, zůstanou i v případě nepříznivých 
klimatických podmínek (období dešťů) pozemky v této lokalitě přístupné po výše uvedených 
zpevněných komunikacích v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic. V neposlední řadě je nutné podotknout, 
že pokud jsou takové klimatické podmínky, které dovolí obdělávání půdy zemědělskou technikou, 
musí za těchto podmínek i „uježděná“ polní cesta, ze své podstaty, umožnit dopravu zemědělské 
techniky k těmto pozemkům. Současně je správní orgán toho názoru, že by pro tyto účely bylo 
vhodné řešit její případné zpevnění. 

K připomínce ZD Olšava správní orgán dále uvádí, že místní komunikaci Vinohrádek užívají nejen 
vozidla a mechanizmy (těžká technika) ZD Olšava, ale i vozidla s hmotností nad 3,5 tun (dále jen 
„nákladní vozidla“) jiných subjektů. Provozem těchto vozidel dochází vlivem omezené únosnosti 
vozovky k poškození tělesa této místní komunikace. Diagnostikou vozovky byly ve dvou měřených 
lokalitách zaznamenány konstrukční poruchy (síťové trhliny a plošné deformace vozovky). 

K poznámce ZD Olšava, k údajné příčině omezení únosnosti vozovky z důvodu nově vybudované 
kanalizační přípojky a jejího nevyhovujícího technické provedení, správní orgán ještě uvádí, že 
diagnostika vozovky byla provedena PavEx Consulting, s. r. o. v roce 2004, tj. dle vyjádření 
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navrhovatele 5 let před zahájením výstavby této kanalizace. Vzhledem k této skutečnosti technické 
provedení kanalizačního potrubí v tělese vozovky pravděpodobně nemohlo ovlivnit výsledek 
diagnostiky vozovky místní komunikace Vinohrádek. 

3. Námitku obce Horní Lhota datovanou dne 24.01.2014 správní orgán zamítl. Obec Horní Lhota ve 
své námitce uvádí, že bude znemožněn příjezd vozidel nad 3,5 tuny a výkon vlastnického práva 
v lokalitě Klukova a Homola v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic. K tomuto správní orgán uvádí, že přímo 
na katastrálním území obce Horní Lhota jsou dvě zpevněné pozemní komunikace, které jsou pro 
obsluhu těchto lokalit určeny a jsou tedy pro tento účel i vhodné. Jedná se o pozemní komunikaci na 
pozemku p. č. 1893/1 v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic a dále o pozemní komunikaci na pozemcích p. 
č. 1276/4, p. č. 1884 a p. č. 1942/1 v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic, která je určena vozidlům, jejichž 
okamžitá hmotnost nepřesahuje 6 tun. Obě komunikace mají asfaltobetonový povrch a jsou přístupné 
ze silnice II/492 v průjezdním úseku obce Horní Lhota. Správní orgán v této souvislosti dále uvádí, že 
mu není znám důvod omezení vjezdu vozidel na této, výše popisované pozemní komunikaci, užitím 
svislého dopravního značení č. B 4 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez „6 t“ osazeného v místě napojení této komunikace na silnici II/492, a to pouze ze směru 
od obce Horní Lhota. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci průjezdnou, která se na hranici 
katastrálního území s obcí Dolní Lhota větví a dále napojuje na místní komunikaci Vinohrádek (s vyústěním 
na silnici III/4921), je stávající omezení vjezdu pouze z jedné strany, tedy ze směru obce Horní Lhota, zcela 
neúčelné, neboť za současného stavu není na tuto pozemní komunikaci vjezd ze směru od obce Dolní 
Lhota nijak omezen, tedy zde mohou vjíždět i vozidla o hmotnosti vyšší jak 6 t. Současně pak správní 
orgán, s odkazem na výše uvedené, považuje toto opatření zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti nad 6 tun ze 
strany obce Horní Lhota za nepatřičné, a s ohledem na skutečnost, že ze strany od obce Horní Lhota, je 
toto jediný možný zpevněný přístup k předmětnému průmyslovému areálu, pak zde správní orgán obci 
Horní Lhota doporučuje vstřícný přístup k řešení této situace, a to jednak možností prověření nutnosti a 
důvodnosti tohoto omezení, a jednak, i s ohledem na tímto opatřením obecné povahy omezení ze strany 
obce Dolní Lhota, možnosti zvážit řešení omezení vjezdu vozidel obdobně jako navrhovatel, tedy možnou 
místní úpravou provozu s příp. povolením vjezdu vozidel k předmětnému areálu ze směru od obce Horní 
Lhota.  
S ohledem na výše uvedené, správní orgán považuje za důvodné, a s ohledem předpokládané budoucí 
využívání tohoto areálu za potřebné a nutné, aby přístupnost a napojení tohoto průmyslového areálu 
pozemní komunikací, která bude způsobilá k provozu nákladní dopravy, bylo řešeno stavebně např. 
zřízením nového sjezdu (příjezdu) ze silnice II/492 mimo zastavěné území obce.  

4. Námitce Singulární společnosti Sehradice, o. s. podané dne 03.02.2014 správní orgán vyhověl s tím, 
že zohlednil vyjádření navrhovatele k této námitce, kde tento sám uvedl, že na základě předběžného 
jednání s předsedou občanského sdružení p. Ladislavem Zmeškalem, došli k závěru, že doprava dřeva 
z lesních porostů by probíhala nárazově při počtu max. 5 vozidel za rok. Navrhovatel by vydal povolení 
k vjezdu jednotlivým dopravcům, popř. lesnímu správci, který by garantoval výše zmiňované 
podmínky. Uvedené správní orgán zahrnul do podmínek tohoto opatření. 

K námitce společnosti Santech plus s. r. o., podané dne 13.02.2014, tj. po uplynutí lhůty pro podání 
připomínek a námitek, s odkazem na ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, se nepřihlíží. Správní 
orgán k této námitce přesto uvádí následující. Firma Santech plus s. r. o. zahájila v roce 2008 činnost na 
provozovně v obci Horní Lhota č. p. 180 i za situace, že neměla, a do dnešní doby nemá, vyřešeno 
zásobování uvedené provozovny nákladními vozidly (včetně kamionové dopravy) po pozemní komunikaci 
způsobilé k provozu takových vozidel.  

Místní komunikaci Vinohrádek přístupnou ze sousední obce Dolní Lhota, kterou v současné době tato 
firma využívá k zásobování provozovny, s ohledem na její stavební a dopravně technický stav (zejména 
nevyhovující šířkové uspořádání vozovky, kdy podstatný úsek komunikace má šířku vozovky pouze cca 
3,30 m, omezenou únosnost vozovky atd.), nelze považovat za pozemní komunikaci způsobilou 
k pravidelnému provozu nákladních vozidel. Komunikace svými parametry neumožňuje bezpečné 
vyhýbání nákladních vozidel s jinými vozidly a provozem nákladních vozidel tedy dochází vlivem 
omezené únosnosti vozovky k poškození tělesa této místní komunikace. Nevyhovující stav místní 
komunikace Vinohrádek k provozu nákladních vozidel dokládá provedená diagnostika vozovky. Řešení 
nákladní dopravy, tj. zásobování provozovny firmy Santech plus s. r. o. v Horní Lhotě, po místní 
komunikaci Vinohrádek bylo možné akceptovat pouze jako mimořádné a krátkodobé, řešení, nikoliv jako 
řešení trvalé. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, a tak jak správní orgán již uvedl v odůvodnění 
námitky obce Horní Lhota, i zde správní orgán znovu uvádí, že považuje za zcela důvodné a potřebné, řešit 
přístupnost a napojení provozovny firmy Santech plus s. r. o., resp. průmyslového areálu v k. ú. Horní Lhota, 
takovou pozemní komunikací, která bude způsobilá k provozu nákladní dopravy, např. zřízením nového 
příjezdu (sjezdu) přímo ze silnice II/492 mimo zastavěné území obce. Z úředních znalostí je správnímu orgánu 
známo, že toto řešení bylo zvažováno již při projektové přípravě stavebních úprav silnice II/492 v roce 2009, 
nebylo však zrealizováno. V případě, že bude zásobování průmyslového areálu nadále řešeno po stávajících 
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pozemních komunikacích, je nutné, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
a ochrany dotčených pozemních komunikací, resp. i s ohledem na stavební a dopravně technický stav těchto 
pozemních komunikací, řešit zásobování provozovny takovými vozidly, které budou mít místní úpravou provozu 
(dopravním značením) vjezd dovolen. 

Ke stavebnímu a dopravně technickému stavu místní komunikace Vinohrádek, která je ve vlastnictví 
navrhovatele, a je vedena v pasportu místních komunikací obce pod č. 12. Komunikace, správní orgán 
ještě uvádí, že tato má asfaltobetonový povrch a její celková délka je 0,711 km, z jižní strany je 
komunikace napojena na silnici III/4921 v průjezdním úseku obce Dolní Lhota, ze severní strany, na 
hranici katastrálního území obce Horní Lhota, dle pasportu místních komunikací obce Dolní Lhota místní 
komunikace Vinohrádek „končí“ a dále přechází v pozemní komunikaci na katastrálním území Horní 
Lhota u Luhačovic. Omezení vjezdu vozidel na místní komunikaci Vinohrádek je řešeno v úseku o délce 
cca 0,630 km. Omezení začíná za rozšířenou zpevněnou plochou ve staničení cca 0,020 km na pozemku 
p. č. 1562/2 v k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic (u křižovatky se silnicí III/4921) a končí před vyústěním polní 
cesty ve staničení cca 0,650 km, na pozemku p. č. 1443/1 v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic. Komunikace 
má v tomto úseku proměnlivou šířku cca od 3,30 m po 4,70 m (měřeno namátkově). Sklonové poměry 
v dotčeném úseku lze charakterizovat jako proměnlivé, a to od téměř rovinatého úseku po prudké 
stoupání/klesání (zejména na začátku úseku). Směrové poměry jsou charakterizovány oblouky i přímými 
úseky. Omezená únosnost vozovky místní komunikace Vinohrádek je navrhovatelem doložena 
diagnostikou vozovky, která byla provedena v úseku od staničení 0,0 km (u odbočení ze silnice III/4921) 
po staničení 0,121 km, tj. v úrovni příčného rigolu s mříží. Dle předložené dokumentace bylo posouzení 
stavu vozovky a návrh opatření proveden v souladu s TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, TP 87 
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací. 
Měření únosnosti bylo provedeno v souladu s TP 87 a ČSN 73 6192 – Rázová zatěžovací zkouška netuhých 
vozovek a podloží. Na základě vyhodnocení únosnosti bylo zjištěno, že diagnostikovaná vozovka je pro 
uvažované varianty dopravního zatížení dle TP 77 z pohledu únosnosti nevyhovující. Stávající vozovka je 
všemi svými parametry užívána jako místní komunikace, s funkcí obslužnou ve smyslu k místní zástavbě, 
a je tedy nevyhovující k pravidelnému využívání středně těžkou dopravou (užitečná hmotnost 3-10 t) a 
těžkou dopravou (užitečná hmotnost nad 10 t). 
Současně tedy správní orgán považuje za prokazatelné, že předmětná místní komunikace Vinohrádek je 
nevyhovující k pravidelnému využívání nákladní dopravou, a to zejména s ohledem na šířkové 
uspořádání vozovky této komunikace. Proměnlivá šířka vozovky cca od 3,30 m po 4,70 m (zejména od 
staničení cca 0,160 km se vozovka zužuje až na šířku 3,30 m) neumožňuje bezpečné vyhýbání 
nákladních vozidel s jinými vozidly. To dokládá i navrhovatelem předložená fotodokumentace, která 
dokumentuje jízdu nákladních souprav (tahače s návěsem) v různých úsecích místní komunikace 
Vinohrádek, místa kde dochází k vyhýbání nákladních vozidel (vyjeté koleje mimo zpevněnou vozovku) a 
také místa (úseky) komunikace s poškozenou, či silně znečištěnou vozovkou. 

Na základě výše uvedeného posouzení předmětu opatření obecné povahy, po předchozím písemném 
vyjádření DI Zlín a ŘSZK a základě posouzení a vyhodnocení podaných námitek k návrhu opatření 
obecné povahy, správní orgán, v souladu s  ustanovením § 171 a § 173 odst. 1 správního řádu, vydal 
opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu stanoví místní úpravu provozu na předmětných pozemních komunikacích způsobem a za 
podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření. 

Vzhledem k výše uvedenému je opatření obecné povahy a stanovení dopravního značení plně 
odůvodněno. 
 
 
Poučení: 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou; opatření 
obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů 
se opatření obecné povahy týká. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Proti opatření obecné povahy, s odkazem na ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat 
opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miloš Vala v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
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Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Luhačovice, Obecního úřadu Dolní 
Lhota, Obecního úřadu Horní Lhota a Obecního úřadu Sehradice vyvěšen po dobu nejméně 15 

dnů a současně zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Luhačovice. 

 
 
 
Úřední deska – Městský úřad Luhačovice: 

  

 
 
Datum vyvěšení:        
 
         

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  

Úřední deska – Obecní úřad Dolní Lhota:   
 
 
Datum vyvěšení:        
 
         

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  

Úřední deska – Obecní úřad Horní Lhota:   
 
 
Datum vyvěšení:        
 
         

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  

Úřední deska – Obecní úřad Sehradice:   
 
 
Datum vyvěšení:        
 
         

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  

 
 
 
Příloha:  

Situace dopravního značení. 
 
 
 
Obdrží:  

Navrhovatel (doručenka – datová schránka) 
1. Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 129, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic – prostřednictvím zmocněnce: 
    NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk 
 
Dotčené orgány (doručenka – datová schránka) 
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
 
Ostatní orgány (doručenky, datové schránky) 
3. Městský úřad Luhačovice, podatelna, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední   
    desku) 
4. Obecní úřad Dolní Lhota, IDDS: hu8amnv (k vyvěšení na úřední desku) 
5. Obecní úřad Horní Lhota, IDDS: e9wara4 (k vyvěšení na úřední desku) 
6. Obecní úřad Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 (k vyvěšení na úřední desku) 
 
Na vědomí: (doručenka – datová schránka) 
7. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc 
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