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Ing. Dana Zapletalová
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V zastoupení
NVB LINE s.r.o., IČO 26979675
Cukrovar č. p. 716
768 21 Kvasice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu
(dále jen „správní orgán“), příslušný podle 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 provozu na
pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád „ ), ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele
STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č. p. 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 58 v zastoupení NVB LINE
s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar č. p. 716, 768 21 Kvasice, (dále jen „navrhovatel“), ze dne 16.9.2022, po
projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského
kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát a na základě jeho písemného vyjádření,
vydaného pod č.j. KRPZ-107823-2/ČJ-2022-151106 ze dne 6.10.2022, opatřením obecné povahy dle ust. §
171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích,
stanoví přechodnou úpravu provozu
na komunikacích: na silnici III/42826, III/42820, III/42822, III/42824 a MK v k.ú. Staré Město, Jalubí,
Traplice. Sušice, Huštěnovice
v termínu: dle rozhodnutí silničního správního úřadu
z důvodu: vybudování komunikace v rámci stavby D55 – 5507 Babice - Staré Město
v rozsahu úpravy: dle situace, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, předložené
žadatelem. Přechodné dopravní značení bylo vyhotovené v 08/22 a bylo odsouhlaseno a doplněno o
podmínky uvedené ve vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Uherské
Hradiště, Dopravního inspektorátu a na základě jeho písemného vyjádření, vydaného pod čj KRPZ-1078232/ČJ-2022-151106 ze dne 6.10.2022
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na komunikacích:
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1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zákonem o silničním provozu
a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 294/2015 Sb.“). Technické požadavky na dopravní značky
budou odpovídat yhl. č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, Systému hodnocení přenosných svislých
dopravních značek (TP 143), Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „TP
65“), Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (dále jen „TP 66“), Zásadám
pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) apod. Bude užito dopravních
značek základního rozměru, retroreflexního provedení.
2. Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích lze vyjádřit škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem;
tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
jiným způsobem, např. zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.
3. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto prací
(živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací (bod 6. dle TP 65
a bod 7. dle TP 66).
4. Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na místních komunikacích je povinností žadatele
informovat o této skutečnosti zástupce Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor
Uherské Hradiště a vyzvat zástupce správního orgánu k provedení kontroly.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní orgán
z vlastního podnětu, nebo z podnětu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské
Hradiště stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu
změnit.
6. Za instalace a stav uvedené přechodné úpravy provozu bude odpovědná osoba určená žadatelem – Libor
Odstrčil, tel. 602724822, Ing. Milan Bořuta, tel. 606768598
7. Po celou dobu omezení silniční dopravy bude odpovědnou osobou prováděna průběžná kontrola
umístěného přechodného dopravního značení dle schváleného situačního nákresu. Taktéž bude zajištěna
řádná údržba umístěného dopravního značení a dopravního zařízení.

Odůvodnění
Na základě návrhu žadatele ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/42826, III/42820,
III/42822, III/42824 a MK v k.ú. Staré Město, Jalubí, Traplice. Sušice, Huštěnovice zahájil správní orgán řízení
podle části šesté správního řádu (ust. § 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné opatření
obecné povahy.
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích byl návrh stanovení přechodné
úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní
odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát a který vydal písemné vyjádření pod čj. KRPZ-107823-2/ČJ2022-151106 ze dne 6.10.2022. Podmínky Krajského ředitelství policie Zlínského kraje jsou součástí tohoto
stanovení.
Po obdržení návrhu a písemných vyjádření, správní orgán stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu
provozu na silnici III/42826, III/42820, III/42822, III/42824 a MK v k.ú. Staré Město, Jalubí, Traplice. Sušice,
Huštěnovice. Přechodná úprava provozu bude realizována dle schválené situace. Vzhledem k výše
uvedenému je stanovení přechodné úpravy provozu plně odůvodněno.
Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší správní úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. Proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).
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Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Uherské Hradiště (ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích).
otisk úředního razítka

Ing. Dana Zapletalová
vedoucí oddělení dopravního úřadu
Příloha: – Situace dle textu
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne:……………………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne…………………..
razítko a podpis oprávněné osoby

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Uherské Hradiště toto opatření obecné
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust.
§ 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště.
Dále toto OOP musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Jalubí, OÚ Traplice, OÚ Sušice, OÚ Huštěnovice, MěÚ
Staré Město.
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datová schránka:
STRABAG a.s., Kačírkova č. p. 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 58, DS: PO, 8yuchp8
NVB LINE s.r.o., Cukrovar č. p. 716, 768 21 Kvasice, DS: PO, 5zjqtmk
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: PO,
jjfsbqc
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO Uh. Hradiště, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,
w6thp3w
Na vědomí:
Datová schránka:
Obec Jalubí, Jalubí č. p. 135, 687 05 Jalubí, DS: OVM, x57bdvm
Obec Traplice, Traplice č. p. 404, 687 04 Traplice, DS: OVM, dwebaz9
Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, escbnnv
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum: 10.10.2022 12:31:51 +02:00
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