Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Spis. zn.: 2382/2019/261/Ro č.j.: MULU -17445/2019/26/RoJ
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Roman/tel.: 577 197 439

Luhačovice, dne 28.08.2019

Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova 1514,
757 01 Valašské Meziříčí v zastoupení na základě zmocnění: VACULA silniční s. r. o., Růžová 972/1,
Nové Město, 110 00 Praha 1

VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Místní úprava provozu na silnici III/4932
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 17.07.2019
podal
Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín,
IČ: 48035599 (dále jen „žadatel“),
po písemném vyjádření dotčeného orgánu pod č. j.: KRPZ-70862-1/ČJ-2019-150506, 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 a § 172 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, oznamuje zahájení řízení o návrhu
opatření obecné povahy
za účelem stanovení místní úpravy provozu:
III/4932
prov. stan. cca km: 13,605 (dle předložené situace dopravního
značení)
v obci (k. ú.):
Lipová u Slavičína
z důvodu:
instalace trvalého dopravního značení v rámci stavby: „Silnice
III/4932: Lipová, směrová úprava“
v termínu:
na dobu neurčitou
a) v umístění nového svislého dopravního značení dle předložené situace:
A 2b 1x
Dvojitá zatáčka, první vlevo - s dodatkovou tabulkou:
E4
Délka úseku
silnice:
v místě (úseku):

b) v odstranění stávajícího svislého dopravního značení dle předložené situace:
A 2a 1x
Dvojitá zatáčka, první vpravo - s dodatkovou tabulkou:
E4
Délka úseku
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V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu bude návrh opatření obecné povahy –
místní úpravy provozu na silnici III/4932 v obci a u obce Lipová, včetně situace, zveřejněn na úřední
desce Městského úřadu Luhačovice a Obecního úřadu Lipová v úplném znění, a lze se s ním současně
seznámit i na odboru dopravy Městského úřadu Luhačovice, 2. patro, dv. č. 201 (Ing. Josef Roman), v
úřední dny Po, St 7:30-12:00, 13:00-17:00 (příp. po telefonické dohodě na tel. 577 197 439).
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u odboru dopravy písemné připomínky.
Současně, v souladu ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu.
S odkazem na ustanovení § 39 a § 172 odst. 5 správního řádu mohou dotčené osoby podat písemné
připomínky a odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy. Dnem zveřejnění je den doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, tedy patnáctý
den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu
Luhačovice).
K námitkám a připomínkám podaným po tomto termínu se nepřihlíží.
Písemné připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu:
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 17.07.2019 u odboru dopravy žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici
III/4932, v místě: prov. stan. cca km: 13,605 (dle předložené situace dopravního značení) v k. ú. Lipová u
Slavičína. Místní úprava provozu spočívá v umístění nového svislého dopravního značení č. „A 2b –
Dvojitá zatáčka, první vlevo“ s dodatkovou tabulkou č. „E 4 – Délka úseku“ a odstranění stávajícího
dopravního značení č. „A 2a – Dvojitá zatáčka, první vpravo“ s dodatkovou tabulkou č. „E 4 – Délka
úseku“ dle přiložené situace, kterou zpracoval Ing. Jiří Škrabal. Místní úprava provozu je prováděna
z důvodu instalace trvalého dopravního značení v rámci stavby: „Silnice III/4932: Lipová, směrová
úprava“ a bezpečnosti silničního provozu.
K žádosti byla předložena situace navrženého dopravního značení (viz příloha), datum 08/2017, č.
výkresu č. v. C 101 - 6.
Odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, obdržel písemné
vyjádření DI Zlín pod č. j.: KRPZ-70862-1/ČJ-2019-150506 a písemné vyjádření Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvkové organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860.
Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní 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. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat
závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle
ustanovení § 171 správního řádu.

Ing. Miloš Vala v. r.
vedoucí odboru dopravy
Ing. Miriam Janíčková v. r.
v zastoupení

Přílohy:
Situace dopravního značení – SILNICE III/4932: LIPOVÁ, směrová úprava, datum 07/2017, č. výkresu
C 101 - 6 (nedílná součást tohoto oznámení).
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na
úřední desce Městského úřadu Luhačovice, Obecního úřadu Lipová a současně zveřejněn 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 – datová schránka)
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., IDDS: amx5p38
2. VACULA silniční s.r.o., IDDS: dbxkf42
dotčené orgány (doručenka – datová schránka)
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
ostatní (doručenka, datová schránka)
4. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
5. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední desku)
6. Obecní úřad Lipová, IDDS: 9stava6 (k vyvěšení na úřední desku)

