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

 
Spis. zn.: 4726/2021/261/Ro  �.j.: MULU -26305/2021/26/RoJ Luha�ovice, dne 27.10.2021 
Oprávn�ná ú	ední osoba: Ing. Josef Roman/tel.: 577 197 439 

 
Vodohospodá	ské stavby Javorník – Cz, s. r. o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, 
 v zastoupení na základ� zmocn�ní: Dopravní zna�ení Mana s. r. o., Bílanská 1934, 768 21 Kvasice 
          
��������������� 
                                     

V E � E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Opat�ení obecné povahy  
Stanovení p�echodné úpravy provozu �. 59 /2021 

 
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 30.09.2021, 
prost	ednictvím zmocn�nce – Dopravní zna�ení Mana s. r. o., Bílanská 1934, 768 21 Kvasice, 
I�:2827369, podala spole�nost 
 
Vodohospodá�ské stavby Javorník – Cz, s. r. o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou,               
I : 26229455 dále jen „žadatel“) 

po písemném vyjád	ení dot�eného orgánu pod �. j.: KRPZ-98592-1/�J-2021-150506, 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  

p	echodnou úpravu provozu 

na silnici: 
v míst! (úseku): 

III/4921 
úsek �. 1, název úseku: Slopné, uzlové stani�ení: km 1,628, km 
1,629, 1,630  

v obci (k. ú): Sehradice 
z d"vodu: 
 
v termínu: 
 
v rozsahu:  

p	ipojení obou stávajících vodovodních 	ad� a p	ípojky zemního 
kabelu NN na automatickou tlakovou stanici 
od nabytí ú#innosti tohoto stanovení do 26.11.2021 

umíst�ní dopravního zna�ení vypracovaného spole�ností Dopravní 
zna�ení Mana s. r. o., Bílanská 1934, 768 21 Kvasice, zá	í 2021 

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

1. Svislé dopravní zna�ky a dopravní za	ízení (dále také „dopravní zna�ení“ nebo „DZ“) musí být 
provedeno jako retroreflexní (provedení minimáln� t	ídy R´1 dle �SN EN 12899-1) a základní 
velikosti. 
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2. Všechny sou�ásti p	enosných dopravních zna�ek (patka, sloupek, zna�ka, uchycení) musí být 

schváleného typu. 

3. Dopravní zna�ení musí být pro 	idi�e viditelné mimo obec nejmén� ze vzdálenosti 100 m, v obci 
nejmén� 50 m. 

4. Dle kapitoly 4.2.3 TP 66 – Zásady pro ozna#ování pracovních míst na pozemních 
komunikacích musí být zábrany pro ozna#ení uzavírky (#. Z 2) za snížené viditelnosti dopln!ny 
výstražnými sv!tly typu 1. 

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 akce neprodlen� uvedeno do p�vodního stavu. 

6. Žadatel zajistí dodržení podmínek stanoviska DI Zlín k p	echodné úprav� provozu ze dne 29.09.2021 
pod �. j.: KRPZ-98592/�J-2021-150506: 
a) Požadovaná akce nebude v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na p�edm!tném úseku 

komunikace(í)  nebude negativn! ovlivn!no jinou akcí (stavbou) ani nebude negativn! 
ovliv%ovat jinou akci (stavbu), která by m!la vztah k danému úseku komunikace, nap�. jiné 
p�echodná úprava provozu, ZUK apod., pop�. budou p�ípadné akce probíhat v �ádné 
koordinaci. 

b) Mimo vymezený prostor stavby, ani na jiných komunikacích se nebude nacházet ani žádný 
materiál a další za�ízení nezbytné pro zázemí stavby, nebudou zaparkována vozidla ani 
mechanizmy, vozidla stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor apod.) v rozporu s obecnou, 
p�ípadn! i místní úpravou silni#ního provozu. 

c) Zásobovací i jiná vozidla a mechanismy stavby se budou pohybovat, pop�. stát jen v 
prostoru vymezeném dopravním zna#ením, tj. mimo pr"jezdní a pr"chozí profil 
komunikací s b!žným provozem. Totéž se týká i p�evozu a skladování materiálu, ná�adí #i 
jiného zázemí stavby. P�ípadná doprava materiálu z prostoru zázemí stavby do pracovního 
prostoru bude probíhat výhradn! v souladu se zákonem #. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a o zm!nách n!kterých zákon" v platném zn!ní. 

d) Pracovní prostor (zejména výkop) bude fyzicky odd!len (nap�. oplocením - nikoli dopravní 
páskou) od okolí a v dob! snížené viditelnosti i �ádn! osv!tlen a �ádn! zabezpe#en 
(oplocen) proti pádu chodce do tohoto výkopu. Pro �ádné zajišt!ní a ozna#ení pracovního 
prostoru budou užity "plotové zábrany", které jsou schváleny pro užití na pozemních 
komunikacích, v#etn! barevného provedení. 

e) Z�ízením pracovního prostoru a provád!ním prací v rámci dané stavby nesmí dojít k 
poškození majetku (komunikace, budovy, sloupy, zábradlí apod.). 

f) Pr�jezdná ší	ka komunikace sil. 111/4921 bude zajišt�na v ší	ce min. 3,00 m - v souladu s 
p	edloženými situacemi. 

g) Dopravní zna�ení a za	ízení 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 (mimo pracovní dobu) bude DZ (pracovní verze) upraveno tak, aby 	ádn� ozna�ovalo a 
zabezpe�ovalo rozpracovaný úsek komunikace (v�etn� použití výstražných sv�tel za snížené 
viditelnosti a zajišt�ní výkopu) s ohledem na maximální zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti 
provozu. 

h) V p�ípad!, že dojde v souvislosti s danou akcí 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. 

i) Žádáme, aby požadovaný termín provád!ní prací z profilu komunikací byl upraven do doby 
za#átku zimního období, tj. do 31.10.2021. V p�ípad!, že provád!ní prací termínov! 
zasáhne do zimního období, tak budou práce provád!ny pouze za p�íznivých klimatických 
podmínek a pouze v denní dobu. Pokud dojde vlivem pov!trnostních podmínek k ohrožení 
bezpe#nosti silni#ního provozu, budou práce z profilu komunikací okamžit! ukon#eny a 
vozovka i prostory pro p!ší budou upraveny tak, aby nedošlo k následnému ohrožení 
bezpe#nosti silni#ního provozu vlivem t!chto prací. 

j) Po ukon�ení prací budou komunikace uvedeny do p�vodního (schváleného) stavu. 
k) Dopravní zna�ení bude užito a umíst�no v souladu se zákonem �. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a 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 a 
úprava a 	ízení provozu na pozemních komunikacích, dále dle TP 65 - Zásady pro dopravní 
zna�ení na pozemních komunikacích a TP 66 - Zásady pro ozna�ování pracovních míst na 
pozemních komunikacích. Dále budou respektovány a dodrženy p	íslušné ustanovení vyhlášky �. 
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398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 
staveb. 

l) Po celou dobu umíst�ní p	echodného DZ bude toto udržováno �isté a p	ehledné. Zjišt�né závady 
a nedostatky budou neprodlen� odstran�ny. 

m) Doporu�ujeme, aby byla ve	ejnost pomocí vhodné mediální kampan� upozorn�na na plánovanou 
akci a zejména na dopravní omezení. 

n) Souhlas s p	echodnou úpravou provozu platí v p	ípad�, že byla stavba - akce (pokud této 
povinnosti podléhá) 	ádn� povolena p	íslušným ú	adem (nap	. stavebním ú	adem, speciálním 
stavebním ú	adem apod.). 

o) Operativní zm�ny p	echodného dopravního zna�ení prob�hnou po konzultaci s Dl P�R Zlín a 
p	íslušným SSÚ. 

p) Policie �R si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpe�nost a 
plynulost silni�ního provozu na dot�ené pozemní komunikaci. 

7. Dopravní zna�ení bude užito a umíst�no v souladu se zákonem �. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a 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 a úprava a 	ízení 
provozu na pozemních komunikacích, dále dle TP 65 – Zásady pro dopravní zna�ení na pozemních 
komunikacích a TP 66 – Zásady pro ozna�ování pracovních míst na pozemních komunikacích a 
v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové užívání staveb  v platném zn�ní. 

8. Instalaci uvedeného dopravního zna�ení zajistí žadatel na vlastní náklady. 

9. Osazení 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. 

10. Za umíst�ní a 	ádné provedení dopravn� bezpe�nostního opat	ení – odbornou montáž dopravního 
zna�ení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu, udržování po celou dobu p	echodné úpravy v provozu 
a v�asné odstran�ní je odpov�dný pan František Zalubil, stavbyvedoucí, tel. 604 209 185. 

Od"vodn!ní: 

Žadatel podal dne 30.09.2021, prost	ednictvím zmocn�nce spole�nosti Dopravní zna�ení Mana s. r. o.., 
(zastoupení v 	ízení na základ� plné moci ze dne  14.09.2021), žádost o p	echodnou úpravu provozu na 
komunikací sil. III/4921 v�etn� soub�žné místní komunikace pro p�ší - chodníku (v úseku 40,0 m p	ed 
domem �p. 87) v obci Sehradice v rozsahu dle p	iložené situace z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního 
provozu p	i provád�ní prací z profilu pozemních komunikací na propojení vodovodní sít� v úseku u domu �p. 87 v obci (k. ú.) Sehradice. P	echodná úprava provozu spo�ívá v užití silni�ního pozemku pozemních 
komunikací sil. III/4921 a soub�žné místní komunikace pro p�ší - chodníku (v úseku max. 40,0 m u domu �p. 87) v obci Sehradice v rozsahu dle p	iložené situace z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního 
provozu p	i provád�ní prací na propojení vodovodní sít�. Práce budou realizovány technologií výkopu v 
místní komunikaci pro p�ší -chodníku, kdy dojde k celkové uzavírce �ásti této místní komunikace pro p�ší 
- chodníku. Na vozovce sil. III/4921 bude vymezen prostor pro stání stavební mechanizace, �ímž dojde k 
zúžení pr�jezdné �ásti vozovky na ší	ku min. 3,00 m v délce max. 40,0 m. 

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 
stanovisko DI Zlín �. j.: KRPZ-98592-1/�J-2021-150506.  

Odbor dopravy, na základ� výše uvedeného posouzení p	edm�tu opat	ení obecné povahy a posouzení 
písemných vyjád	ení DI Zlín a &SZK, 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 stanoví p	echodnou úpravu provozu na p	edm�tných pozemních 
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komunikacích zp�sobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opat	ení. P	ipomínky DI Zlín byly 
zahrnuty 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 
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). 
 
 
 
 
Bc. Ji	í �ernobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
 
 

P�íloha:  

Situace dopravního zna�ení (nedílná sou'ást tohoto stanovení). 
 

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 na elektronické ú(ední desce. 

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

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  

 
 
P�íloha: 

- Situace dopravního zna�ení. 
 
Obdrží: 

navrhovatelé (doru�enky) 
1. Vodohospodá	ské stavby Javorník-CZ s.r.o., IDDS: d3pa5kq 
2. Dopravní zna�ení Mana s.r.o., IDDS: ck4zkyk 
  
dot�ené orgány 
3. Policie �R, Krajské 	editelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
  
ostatní orgány 
4. Obecní ú	ad Sehradice, IDDS: 4u9b3z2 (k vyv-šení na ú.ední desku) 
5. M�stský ú	ad Luha�ovice, 21, IDDS: m35bcw4 (k vyv-šení na ú.ední desku) 
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Zpracoval: Tomáš Osička
Obec :Místo :  

Žadatel :  

Datum :  

Prov.: Bílanská 1934
          767 01 Kroměříž
Mob.tel.: 608 777 491
www.manadz.cz

 
E-mail:radimmana@seznam.cz

ČSN EN ISO 9001-2001
Mana s.r.o.

PDZ, ZU a CU, silnice III/34921

Propoj vodovodu

staní vozidel na komunikaci 

20.9.2021
 

Sehradice

Vodohospodářské stavby Javorník - CZ, s.r.o. 

č.p. 87

č.p. 30

č.p. 31
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Mimo pracovní dobu DZ Z4 staženo ke kraji vozovky

III/34921
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