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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice jako příslušný správní úřad dle ust. 

§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) přezkoumal návrh, který dne 19. 
července 2021 podalo 

 
město Slušovice, IČ: 002 84 475, sídlo: nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice  zastoupené na základě plné 
moci ze dne 3. června 2021 společností VACULA silniční s. r. o., IČ: 031 81 936, sídlo: Růžová 972/1, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 
  
a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 77 odst. 1 zákona o silničním provozu a po předchozím 

písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Zlín, 
Dopravního inspektorátu ze dne 4. září 2021 č. j. KRPZ-74902-1/ČJ-2021-150506 

oznamuje 

 
v souladu s ust. § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) 

návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

místní komunikace ul. Dlouhá, ul. Hřbitovní v obci Slušovice, k. ú. Slušovice 

v úseku: parkoviště před masnou Sanytrák na místní komunikaci ul. Dlouhá, místní komunikace na parc. č. 
45/1 ul. Hřbitovní (parkoviště u hřbitova), viz situace dopravního značení 

z důvodu: úprava svislého dopravního značení na místní komunikaci ul. Dlouhá umístěním dopravního 
značení č. „IP 13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem“ s dodatkovou tabulkou č. „E 13 – Text nebo 
symbol“ (Po – Pá 7⁰⁰ - 17⁰⁰ hod., So 7⁰⁰ - 12⁰⁰ hod.) a č. „E 13 – Text nebo symbol“ (max. 1 hod.); umístění 

nového svislého dopravního značení na místní komunikaci ul. Hřbitovní č. „IP 12 – Vyhrazené parkoviště“ 
(PRO NÁVŠTĚVNÍKY HŘBITOVA Po – Ne 6⁰⁰ - 20⁰⁰ hod.) s dodatkovou tabulkou č. „E 8e – Úsek platnosti“ 
(2,5 m; 5 m) 

v rozsahu a s umístěním: dle předložené situace dopravního značení zpracované Ing. Lenkou Klvaňovou 
ze společnosti VACULA silniční s. r. o., IČ: 031 81 936, Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, název: 
Úprava TDZ na MK ve Slušovicích, datum: 5/2021, která byla odsouhlasena a doplněna o podmínky 

uvedené ve vyjádření DI PČR Zlín č. j. KRPZ-74902-1/ČJ-2021-150506. 
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Odůvodnění: 
Smyslem navrhované místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v úpravě stávajícího 
svislého dopravního značení na místní komunikaci ul. Dlouhá (parkovitě před masnou Sanytrák) v obci 

Slušovice, k. ú. Slušovice je omezení doby stání vozidel na dobu odpovídající otevírací době provozovny, 
aby bylo umožněno parkování nakupujícím zákazníkům a současně se zabránilo celodennímu stání  vozidel . 
Umístění nového svislého dopravního značení na místní komunikaci ul. Hřbitovní je navrhováno z  důvodu 

vyznačení vyhrazených parkovacích míst pro návštěvníky hřbitova.  
 
Poučení:  

Podle ust. § 172 odst. 4 a odst. 5 správního řádu k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 
orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 

s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní 
orgán, i jiné osoby, jejichž práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti 
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky. Tyto připomínky a námitky lze ke správnímu 

orgánu podat ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.  
 

Do podkladů opatření obecné povahy lze nahlédnout v kanceláři č. 18 odboru dopravy a silničního 

hospodářství Městského úřadu Vizovice (budova hasičské zbrojnice, Nábřežní 993, Vizovice) I. patro, 
v úředních hodinách vždy po předchozí telefonické domluvě. 

 

 

„Otisk  razítka“ 

 

 
 
Bc. Petra Štipčáková, v. r.  

referent odboru dopravy 
a silničního hospodářství 

 

 

Příloha: 
situace dopravního značení 

 

Návrh opatření obecné povahy se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Městského úřadu 
Slušovice po dobu nejméně 15 dnů. Dnem doručení je 15. den od vyvěšení na úřední desku.  

 

 
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                  Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
Razítko:                           Razítko: 
 

 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Vizovice. 
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Rozdělovník:  
Město Slušovice, IČ: 002 84 475, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice prostřednictvím VACULA silniční 
s. r. o., IČ: 031 81 936, Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 (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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