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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "správní orgán"), jako příslušný 
orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, 
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě návrhu, který dne 
31.8.2018 podala právnická osoba:  

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IČO 70934860, K Majáku 5001, 760 01  
Zlín 1, kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768 21  Kvasice (dále jen 
„navrhovatel“),  

po projednání s dotčeným orgánem, tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, dopravním 
inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín") pod č.j. KRPZ-98972-1/ČJ-2018-150506 ze dne 21. 9. 2018, 
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 dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu  

stanoví místní úpravu provozu 

na pozemních komun.: silnice č. II/490, č. III/49720, č. III/49023  

v úseku:  na křižovatce výše uvedených silnic (viz situace místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích v příloze) 

v obci:   Doubravy 

z důvodu:  potřeby doplnit dopravní značení po rekonstrukci dotčené křižovatky, 

spočívající v umístění nového svislého dopravního značení „č. E 2b – Tvar křižovatky“ /4x/ pod stávající 
svislé dopravní značky „č. P 2“ a „č. P 4“, v rozsahu dle přiložené situace místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

 

Při realizaci této místní úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dále respektovány 
následující podmínky: 
1. Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu se zákonem o 

silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s platnými TP 65 – „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (schváleno MD-OPK č.j. 532/2013-120-STSP/1, s 
účinností od 1. srpna  2013). 

2. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení třídy RA1. Technické 
požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům, např. ČSN EN 
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12899-1, Vzorovým listům VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky apod. 
(§ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu). 

3. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována právnickou nebo fyzickou 
osobou, která má platné oprávnění pro provádění těchto prací. 

4. Za instalaci a řádné provedení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích podle 
tohoto opatření obecné povahy a průběžnou kontrolu je odpovědný navrhovatel, kontaktní osoba: Ing. 
Radek Berecka, provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského Kraje se sídlem ve Zlíně, 
tel.: 737 288 929. 

5. Termín provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: v nejbližším možném termínu 
dle klimatických podmínek, nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné 
povahy. 

 

Odůvodnění: 
Dne 31.8.2018 podal navrhovatel návrh ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích na silnicích č. II/490, č. III/49720, č. III/49023 v obci Doubravy, spočívající v umístění 
nového svislého dopravního značení „č. E 2b – Tvar křižovatky“ /4x/ pod stávající svislé dopravní značky 
„č. P 2“ a „č. P 4“, v rozsahu dle situace místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, a to z důvodu potřeby doplnit dopravní značení po 
rekonstrukci dotčené křižovatky. 
V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh místní úpravy 
provozu s dotčeným orgánem, tj. DI PČR Zlín, který k návrhu místní úpravy provozu vydal písemné 
vyjádření pod č.j. KRPZ-98972-1/ČJ-2018-150506 ze dne 21. 9. 2018. Připomínky DI PČR Zlín, uvedené 
ve vyjádření, byly zapracovány do tohoto opatření obecné povahy.  
Dne 24. 9. 2018 zveřejnil správní orgán návrh opatření obecné povahy po projednání s DI PČR Zlín 
veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření 
obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Zlína a Obecního úřadu Doubravy po 
dobu 15-ti dnů a rovněž byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska 
Magistrátu města Zlína).  
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby 
podávaly své písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky. K návrhu opatření obecné povahy 
mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
uplatnit písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo 
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění. 
Ve 30-ti denní lhůtě od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly ze strany vlastníků nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva by mohly být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, podány žádné písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu.  
Na základě výše uvedeného vydal správní orgán toto opatření obecné povahy ve věci stanovení místní 
úpravy provozu po projednání s dotčeným orgánem, tj. DI PČR Zlín, a to z důvodu potřeby doplnit 
dopravní značení po rekonstrukci dotčené křižovatky. 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Toto 
opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
Ing. Martin Hapák 
referent odboru stavebních a dopravních řízení 
Magistrátu města Zlína 
  
  
otisk úředního razítka 
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Příloha jako nedílná součást opatření obecné povahy: 
1 x Situace místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zasílá se Magistrátu města Zlína, odboru vnitřní správy a Obecnímu úřadu Doubravy se žádostí o 
vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení 
potvrzeného dokumentu správnímu orgánu. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.  

 

 

Vyvěšeno dne .............................                   Sejmuto dne ................................. 

          razítko a podpis oprávněné osoby                                          razítko a podpis oprávněné osoby       

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 
navrhovatel (dodejky): 
NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk 
 sídlo: Cukrovar č.p. 716, 768 21  Kvasice 
  
dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01  Zlín 1 
  
ostatní: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Ing. Radek Berecka, IDDS: jjfsbqc 
 sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
  
dotčené osoby: 
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje správní orgán toto opatření obecné povahy 
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s 
ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Zlína a 
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude 
písemnost považována za doručenou. 
 

úřad pro vyvěšení písemnosti na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Magistrát města Zlína, odbor vnitřní správy 
Obecní úřad Doubravy, IDDS: jvgbsii 
 sídlo: Doubravy č.p. 45, 763 45  Březůvky 
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