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Luhačovice, dne 01.03.2017

ELMO a. s., Příluky 386, 760 01 Zlín

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu č. 10/2017
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), 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 23.02.2017,
prostřednictvím zmocněnce – společnosti Dopravní značení Mana s. r. o., Květná 1684, 769 01 Holešov,
IČ: 282 73 699, podala společnost
ELMO a. s., Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 155 28 588 (dále jen „žadatel“),
po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 17.02.2017, č. j.: KRPZ-20524-1/ČJ-2017-150506,
kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“), v souladu s ustanoveními § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu, vydává
opatření obecné povahy,
kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanoví
přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání
silnice:
v místě (úseku):
v obci:
v k. ú.:
z důvodu:
v termínu:
v rozsahu:

III/4932
uzlový úsek č.: 4, název úseku: Lipová, uzlové staničení: 1,830 – 1,950
Lipová
Lipová u Slavičína
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění
stavebních prací v rámci realizace stavby „Lipová, Ovesný, kab. NN“ (stání
pracovních vozidel na komunikaci, výkop mimo komunikaci)
06.03.2017 – 08.03.2017 (náhradní termín: 13.03.2017 – 15.03.2017) – pouze za
příznivých klimatických podmínek
svislých dopravních značek a dopravních zařízení dle přílohy a podmínek
tohoto stanovení.

Při realizaci uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy
následující podmínky:
1. Realizace přechodné úpravy je součástí „Rozhodnutí č. 18/2017“, které odbor dopravy vydal dne
01.03.2017 pod č. j.: MULU 3373/2017. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu
s tímto rozhodnutím.
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2. Svislé dopravní značky a dopravní zařízení (dále jen „dopravní značení“) bude užito a umístěno
v souladu se zákonem o silničním provozu, vyhláškou č. 294/2015., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, dále dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dále
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
3. Dopravní značení použité pro označení pracovního místa musí být provedeno jako retroreflexní
(provedení minimálně třídy R´1 dle ČSN EN 12899-1) a základní velikosti.
4. Všechny součásti přenosných dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
5. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude překryto nebo
přeškrtnuto (překřížením) retroreflexní oranžovo-černou páskou o minimální šířce 50 mm a po
ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření DI Zlín ze dne 17.02.2017, č. j.: KRPZ-20524-1/ČJ-2017150506.
7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může odbor dopravy stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit nebo zrušit.
8. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
9. Osazení 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 metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních
prací.
10. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního
značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy
v provozu a včasné odstranění je odpovědný zaměstnanec žadatele pan Ladislav Majzlík, tel.:
602 532 152.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 23.02.2017, prostřednictvím zmocněnce – Dopravní značení Mana s. r. o. (zastoupení
na základě plné moci ze dne 15.02.2017), žádost o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se
zvláštním užíváním silnice III/4932 v k. ú. Lipová u Slavičína. Přechodná úprava provozu je požadována
z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění stavebních prací
v rámci realizace stavby „Lipová, Ovesný, kab. NN“.
Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu
opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové značky, dopravní značky
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. Při stanovení přechodné úpravy provozu správní
orgán (odbor dopravy) nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné
povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle ustanovení § 171 správního
řádu.
K žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu předloženo písemné
stanovisko DI Zlín ze dne 17.02.2017, č. j.: KRPZ-20524-1/ČJ-2017-150506. Dále bylo doloženo písemné
vyjádření majetkového správce silnic II. a III. třídy – Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (dále jen
„ŘSZK“), spis. zn.: ŘSZKZL 01254/17-210, datované dne 22.02.2017.
Odbor dopravy, na základě posouzení předmětu opatření obecné povahy a posouzení písemných
stanovisek (vyjádření) DI Zlín a ŘSZK, v souladu s ustanoveními § 171 správního řádu a § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu, vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření. Připomínkám DI Zlín a ŘSZK bylo
vyhověno.
Vzhledem k výše uvedenému je opatření obecné povahy a stanovení dopravního značení plně
odůvodněno.
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Poučení:
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou. Dle § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu se opatření obecné povahy zveřejní na úředních deskách obecních
úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce
nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení
hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Ing. Miloš Vala v. r.
vedoucí odboru dopravy
Příloha:
Situace dopravního značení (nedílná součást tohoto stanovení).
Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední
desce Městského úřadu Luhačovice a Obecního úřadu Lipová a současně zveřejněno i způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyvěšení a sejmutí.

Úřední deska:
Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

Obdrží:
žadatel (doručenka)
1. ELMO a. s., Příluky 386, 760 01 Zlín, prostřednictvím zmocněnce: Dopravní značení Mana s. r. o.,
IDDS: ck4zkyk
dotčené orgány (doručenka – datová schránka)
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
ostatní (doručenka, datová schránka)
3. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
4. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října č. p. 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední desku)
5. Obecní úřad Lipová, IDDS: 9stava6 (k vyvěšení na úřední desku)

