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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný orgán státní správy (dále
jen „ODSH“) ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle ust. § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon
č. 361/2000 Sb.,“), na základě návrhu ze dne 21. října 2021, který podala společnost
SKANSKA a. s., IČ: 262 71 303, sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín zastoupená
společností DALSIKO s. r. o., IČ: 292 98 563, sídlo: Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov (dále také
„navrhovatel“)
a po písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního
inspektorátu Zlín (dále jen „DI PČR Zlín“) ze dne 30. listopadu 2021 č. j. KRPZ-113365-1/ČJ-2021150506 a v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,
stanoví místní úpravu provozu
na níže uvedených pozemních komunikacích, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností tj.
města Vizovice:
silnice III/4915
a navazující místní komunikace v obci Slušovice, k. ú. Slušovice
v úseku: silnice III/4915 (ul. Dlouhá, nám. Svobody), uzlový úsek č.: 8, název úseku: Neubuz, uzlové
staničení: cca km 0,000 – km 0,230; místní komunikace (nám. Svobody, ul. Hřbitovní) - viz situace
dopravního značení
z důvodu: umístění nového vodorovného dopravního značení, umístění nového a úprava stávajícího
svislého dopravního značení a dopravního zařízení po dokončení stavebních prací v rámci stavby
„Rekonstrukce náměstí Svobody města Slušovice – II. etapa“
v rozsahu a s umístěním dle předložené situace dopravního značení (2 ks) zpracované Ing. Kamilem
Prokůpkem s názvem: Slušovice – náměstí Svobody, datum: 01/2020, č. výkresu: 101-08, 102-09, která
byla odsouhlasena a doplněna o podmínky uvedené ve vyjádření DI PČR Zlín č. j. KRPZ-113365-1/ČJ2021-150506.

IČ: 00284653
web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 187, fax: 577 599 160
e-mail: petra.stipcakova@vizovice.eu

Při realizaci výše uvedené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích budou
respektovány následující podmínky:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích,
v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 –
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dále budou
respektována a dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům,
např. ČSN EN 12899-1,2, ČSN EN 1436 atd.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích dle tohoto stanovení bude provedena
v rozsahu předloženého návrhu, s ohledem na připomínky DI PČR Zlín dle vyjádření č. j. KRPZ113365-1/ČJ-2021-150506 a podmínky Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace č. j. ŘSZKZL 13653/21-210.
Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací
(živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění dopravního značení podle
metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.
Umístění dopravního značení na výše uvedených pozemních komunikacích zajistí navrhovatel.
Za umístění dopravního značení dle tohoto stanovení odpovídá DALSIKO s. r. o., IČ: 292
98 563, tel.: 725 120 324.
Termín provedení dopravního značení: stanovená místní úprava provozu na výše uvedených
pozemních komunikacích bude realizována po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
a po stavebním dokončení stavby, s ohledem na klimatické podmínky.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu může ODSH z vlastního podnětu
nebo z podnětu DI PČR Zlín stanovit další dopravní značky nebo dopravní zařízení, případně
stanovenou místní úpravu provozu změnit.
Odůvodnění

ODSH obdržel dne 21. října 2021 návrh ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4915 (ul.
Dlouhá, nám. Svobody) a navazujících místních komunikacích (nám. Svobody, ul. Hřbitovní) v obci
Slušovice, k. ú. Slušovice podaný navrhovatelem, který spočívá v realizaci trvalého dopravního značení,
v rozsahu a s umístěním dle příslušné situace dopravního značení, po dokončení stavebních prací
v rámci stavby „Rekonstrukce náměstí Svobody města Slušovice – II. etapa“.
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., byl návrh stanovení místní úpravy provozu
projednán s dotčeným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. K navržené
úpravě se písemně vyjádřil DI PČR Zlín stanoviskem ze dne 30. listopadu 2021 č. j. KRPZ-1133651/ČJ-2021-150506. K místní úpravě provozu se vyjádřili rovněž vlastníci dotčených komunikací. ODSH
k navržené místní úpravě provozu obdržel stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace ze dne 21. října 2021 zn. ŘSZKZL 13653/21-210.
ODSH doručil návrh opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 021316/2021 ze dne 3. prosince 2021
veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu, v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh
opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Vizovice a
Městského úřadu Slušovice po dobu 15 dnů. Současně byla tato písemnost zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 172 odst. 1 a 4 správního řádu
vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u
ODSH písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podávat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky , a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
Rozhodnutí o námitkách
Námitky proti návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu ve stanovené lhůtě
uplatněny nebyly.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách
Vhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
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ODSH po posouzení spisové dokumentace místní úpravu provozu na výše uvedených pozemních
komunikacích stanovil v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., po písemném
vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171
a násl.) správního řádu.
Poučení
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
„otisk úředního razítk a“

Bc. Petra Štipčáková, v. r.
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha:
2x situace dopravního značení

Toto opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 019041/2021 musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Vizovice a Městského úřadu Slušovice po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení …………………………………..

Datum sejmutí ………………………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ……………………………………
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního
řádu.
………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:

……………………………………………………
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
Razítko:

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Vizovice.
Rozdělovník:
SKANSKA a. s., IČ: 262 71 303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín prostřednictvím DALSIKO
s. r. o., IČ: 292 98 563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov (datová schránka)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín (datová schránka)
Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice (datová schránka)
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01
Zlín (datová schránka)
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (spis)
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Další úřady pro vyvěšení:
Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice (datová schránka)
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