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ODBOR DOPRAVY A SH

VAŠE ZNAČKA: EUROVIA CS, a. s.
Národní 138/10,
110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupená

NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716
768 21 Kvasice

ZE DNE: 14. 7. 2016
NAŠE ZNAČKA: OD-SH 59/2016-25
VYŘIZUJE: Ing. Pulec Vlastimil
TELEFON: 577 311 144
DATUM: 27. 7. 2016
POČET STRAN: 3

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Valašské Klobouky (dále jen ODaSH 
Valašské Klobouky) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon 
č. 361/2000 Sb.), na podkladě žádosti firmy EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ: 45274924, zastoupené firmou NVB LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, 
IČ: 26979675 podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a § 173 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s uzavírkou části pozemní 
komunikace – silnice III/4941 v obci Haluzice a extravilánu obce po křižovatku silnic III/4941 a III/4932 
v k.ú. Haluzice z důvodu realizace stavby „Silnice III/4941: Haluzice“:

pozemní komunikace:     III/4941
v úseku (místě):             od křižovatky silnic III/4932 a III/4941 po střed obce Haluzice – dle přiložené 

situace
v obcích:                        Haluzice
v termínu:                      6. 8. 2016 (náhradní termín 13. 8. 2016)

                                             
v rozsahu dopravního značení a dopravního zařízení: dle přílohy

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou 
respektovány následující podmínky:

1. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na 
pozemních komunikacích, TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích a TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích.

2. Dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou. V případě, že práce nebudou 
prováděny, ale „akce" nebude ukončena, bude dopravní značení upraveno tak, aby řádně 
označovalo daný prostor komunikace s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti a 
plynulosti provozu v daném úseku komunikace.
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3. Za instalaci a stav stanoveného dopravního značení bude zodpovědný Ing. Štefan Podolan, 
zástupce zhotovitele stavby (EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město), tel.: 731 602 193.

4. Do pracovního místa (uzavřený úsek komunikace), bude zamezen vjezd z jiných 
komunikací či sjezdů ze sousedních nemovitostí, např. umístěním dalšího 
dopravního značení (č. B1) a dopravního zařízení (č. Z2).

5. Po celou dobu umístění přechodného DZ budou prováděny min. 2x denně kontroly a čištění 
DZ tak, aby toto bylo udržováno čisté a přehledné. Zjištěné nedostatky a závady budou 
neprodleně odstraněny.

6. V mimo pracovní dobu bude dopravní značení upraveno tak, aby řádně označovalo 
rozpracovaný úsek komunikace včetně DZ používaného za snížené viditelnosti.

7. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto 
nebo odstraněno. Orientační dopravní značení lze přechodně zrušit překřížkováním.

8. Po ukončení prací budou komunikace uvedeny do schváleného stavu včetně dopravního 
značení.

9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán ve spolupráci 
s Policií ČR stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

10.   Případné operativní změny přechodného dopravního značení budou konzultovány s DI PČR 
Zlín, ŘSZK Zlín a příslušným SSÚ.

O D Ů V O D N Ě N Í: 

ODaSH MěÚ Valašské Klobouky obdržel dne 14. 7. 2016 od firmy EUROVIA CS, a. s., Národní 
138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupené firmou NVB LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 
Kvasice, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích silnic č. III/493, 
II/494, III/4932, III/4941 a III/49520. Omezení a úprava provozu na těchto komunikacích je 
požadována z důvodu zajištění pokládky živičného povrchu silnice č. III/4941 v rámci stavby „Silnice 
III/4941: Haluzice“. Stanovená přechodná úprava spočívá v užití dopravního značení dle přiložených 
schémat.

Současně se žádostí bylo ODaSH MěÚ Valašské Klobouky doručeno písemné stanovisko DI 
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje čj.: KRPZ – 68784-1/ČJ-2016-150506 ze dne 18. 7. 2016, 
vyjádření ŘSZK Zlín, zn.: ŘSZKZL 05953/16-210 ze dne 13. 7. 2016, dále vyjádření provozovatele 
veřejné dopravy – ČSAD Vsetín a. s., Koordinátora veřejné hromadné dopravy Zlínského kraje, s. r. o, 
obce Slůavičín a Haluzice, a oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu Zlínského kraje. Na základě 
těchto písemností stanovil ODaSH MěÚ Valašské Klobouky výše uvedené dopravní značení za 
účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích v době 
realizace stavby „Silnice III/4941: Haluzice“.

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení a dopravního zařízení plně 
odůvodněno.

P O U Č E N Í: 

Opatření obecné povahy (dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.) nabývá účinnosti pátým dnem 
po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Do opatření obecné 
povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u OD a SH MěÚ Valašské Klobouky.

                                                    

  

                                                                                                  Ing. Vlastimil Pulec
                                                                               odbor dopravy a SH MěÚ Valašské Klobouky
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Obecní úřady obcí Haluzice, Vlachovice, Lipová a Městský úřad Slavičín, jejíchž správních
obvodů se opatření obecné povahy týká, žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné 
povahy na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy je nutné zveřejnit 
též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedený obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí 
lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění bylo opatření obecné povahy neprodleně vráceno silničnímu 
správnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Valašské Klobouky a OÚ Haluzice, OÚ Vlachovice, 
OÚ Lipová a MěÚ Slavičín vyvěšen po dobu 15 dnů a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový 
přístup.

Datum vyvěšení:   27. 7. 2016                                              Datum sejmutí:        2.7.2016

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: Situace - schéma dopravního značení a jednotlivé pracovní etapy 

    

    
Obdrží:
EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupené firmou NVB LINE s. 

r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
Obec Vlachovice, Vlachovice 50, 763 24 Vlachovice
Obec Haluzice, Haluzice 19, 763 24 Vlachovice
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
Obec Lipová, Lipová 48, 763 21 Slavičín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín
EUROVIA CS, a. s., Ing. Štefan Podolan, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Dotčené osoby jsou vyrozuměny veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
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