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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle ust. § 124 
odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) 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 společnosti REPONT s r.o., se sídlem Hrachovec 245, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ: 26863057 v zastoupení na základě plné moci ze dne 22.07.2022 společností NVB LINE s r.o., se 
sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem 
státní správy odpovědným za bezpečnost a plynulost silničního provozu, kterým je dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) 
zákona o silničním provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní 
inspektorát Uherské Hradiště (dále jen „DI PČR UH“), 

opatřením obecné povahy podle 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. 5 zákona o silničním provozu, 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu  

 
na silnici: I/50, I/50H a I/55 

v úseku:  1.fáze – uzavření mostu ev.č. 50-033, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, okr. Uherské Hradiště, 
silnice I/50 cca km 61,580 – 62,800 provozního staničení (most včetně sjezdové rampy) a 
objízdných tras na silnicích I/50, I/50H a I/55 dle přiložených situací 

                 2.fáze – uzavření ramp silnice I/50, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, okr. Uherské Hradiště a   
objízdných tras na silnicích I/50 a I/55 dle přiložených situací     

v termínu: dle příslušného Rozhodnutí vydaného ODSH KÚZK  

z důvodu: úplné uzavírky provozu při realizaci opravy mostu a jeho nájezdových/sjezdových ramp na 
silnici I/50 v rámci akce „Most ev.č. 50-033 přes trať SŽ a silnici I/55 vč.ramp, Kunovice“ a 
vyznačení  objízdných tras  

v rozsahu dopravního značení: 
podle situací dopravního značení: Dopravně inženýrská opatření – úplná uzavírka mostu a jeho 
nájezdových/sjezdových ramp s názvem stavby: „Most ev.č. 50-033 přes trať SŽ a silnici I/55 vč.ramp, 
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Kunovice“, které vypracoval NVB LINE s.r.o., Ing. David Kašpar, zn.: ZK-22-0837 (most uzavřen, východní 
rampy uzavřeny) a která je nedílnou součástí tohoto stanovení s tím, že při realizaci výše uvedené přechodné 
úpravy provozu budou respektovány následující podmínky: 

1. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s dopravním značením přechodným, bude překryto nebo 
dočasně odstraněno. Dočasná neplatnost dopravních značek může být řešena taktéž škrtnutím páskou 
s oranžovo-černým pruhem, která musí být v šířce min. 50 mm a provedena z takového materiálu, aby při 
odstraňování nedošlo k poškození činné plochy značky. Páska musí být z retroreflexního materiálu třídy 
R´1 dle ČSN EN 12899-1.  

2. Ihned po skončení uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno a trvalé uvedeno do původního 
stavu.  

3. Pracovní úsek bude řádně označen příslušným dopravním zařízením. Pracoviště bude od komunikace 
odděleno a udržováno v dobrém stavu. 

4. Umístění požadovaného přechodného DZ nebude v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na 
předmětném úseku komunikace(í), nebude negativně ovlivněno jinou akcí (stavbou) ani nebude negativně 
ovlivňovat jinou akci (stavbu), která by měla vztah k danému úseku komunikace, např. vedení objížďky, 
přechodná úprava provozu, jiné ZUK apod., popř. budou akce probíhat v řádné koordinaci. 

5. Jelikož doba trvání uzavírky bude delší než 3 dny, bude uzavírka označena v souladu s ust. § 39 ost. 4 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Na 
začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název 
a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka 
povolena. 

6. Realizace opravy mostu ev.č. 50-033 a jeho nájezdových/sjezdových ramp bude prováděna za úplné 
uzavírky silnice I/50. Realizace bude provedena ve dvou fázích: 1.fáze – uzavření mostu ev.č. 50-033 na 
silnici I/50 (most včetně sjezdové rampy) při stanovení objízdných tras na dálnici D55 a silnicích I/50, 
I/50H, I/55, II/427; 2.fáze – uzavření ramp silnice I/50 při stanovení objízdných tras po dálnici D55 a 
silnicích I/50, I/55, II/427.    

7. Pracovní činnosti související se stavbou budou prováděny ve vymezeném prostoru dopravním zařízením. 
Mimo vymezený prostor nebudou z profilu silnice I/50 prováděny žádné práce spojené se stavbou a na 
silnici nebudou zaparkována vozidla ani mechanizmy, vozidla stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor 
apod.) v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu.  

8. Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích v příslušném 
barevném provedení. Vzdálenost mezi dopravními značkami bude minimálně 30m; tyto budou umístěny 
tak, aby se vzájemně nepřekrývaly.  

9. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu 
s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku). 

10. Umístění dopravních značek bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP 65, schválených MD č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností 
od 1.8.2013 (dále jen „TP 65“), se Zásadami pro označování pracovních míst  na pozemních komunikacích 
TP 66, 3. vydání, schválených MD č.j. 21/2015-120-TN/1 s účinností od 1.4.2015 (dále jen „TP 66“).  

11. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.  

12. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům např. ČSN 
EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, TP 143, TP 66, vyhlášce č. 294/2015 Sb. ad. 

13. Přenosné svislé dopravní značky smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a 
takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (ustanovení § 78 odst. 2, 3 zákona o silničním provozu). 

14. Po celou dobu umístění přenosného DZ budou prováděny min. 2 x denně (dle povětrnostních podmínek i 
častěji) kontroly a čištění DZ tak, aby toto bylo udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady a nedostatky 
budou neprodleně odstraněny. 

15. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady. 
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16. Osazení dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 
oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro zajištění 
jakosti podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

17. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s  DI PČR UH a 
ODSH KÚZK na základě odsouhlasené situace dopravního značení. 

18. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí rozhodnutí vydaného ODSH KÚZK. 

19. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního 
značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a 
včasné odstranění, je zodpovědný - REPONT s r.o., se sídlem Hrachovec 245, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČ: 26863057.  

 

O d ů v o d n ě n í 

ODSH KÚZK obdržel dne 07.09.2022 návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/50, 
I/50H a I/55 podaný navrhovatelem, v souvislosti s úplnou uzavírkou provozu při realizaci opravy mostu a jeho 
nájezdových/sjezdových ramp na silnici I/50 v rámci akce „Most ev.č. 50-033 přes trať SŽ a silnici I/55 vč.ramp, 
Kunovice“ a vyznačení objízdných tras v rozsahu podle přiložených situací dopravního značení, které 
vypracoval NVB LINE s.r.o., Ing. David Kašpar, zn.: ZK-22-0837.  
ODSH KÚZK zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává 
závazné opatření obecné povahy. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl návrh projednán 
s dotčeným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu tj. s DI PČR UH, doloženo 
vyjádření č.j.: KRPZ-105493-2/ČJ-2022-151106 ze dne 20.09.2022. Připomínky dotčeného orgánu jsou 
součástí podmínek tohoto stanovení. 
Návrh přechodné úpravy provozu byl odsouhlasen také správcem silnic I. třídy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
Správa Zlín. 
ODSH KÚZK stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnicích I/50, I/50H a I/55 za účelem 
zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních komunikacích v souvislosti s realizací 
opravy mostu a jeho nájezdových/sjezdových ramp na silnici I/50 v rámci akce „Most ev.č. 50-033 přes trať SŽ 
a silnici I/55 vč.ramp, Kunovice“. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně 
odůvodněno. 
 
Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval ODSH KÚZK návrh opatření obecné povahy 
a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu. 

 

 

 

Ing. Hana Vaňková 
BESIP a státní správa na úseku silničního hospodářství 

 
Přílohy: Situace dopravního značení dle textu  
              doručení všech příloh provedeno z důvodu velké velikosti za pomocí dvou datových zpráv 

- KUZL 79376/2022 (OOP a přílohy 1.fáze)  
- KUZL 79429/2022 (přílohy 2.fáze) 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
pátým dnem po vyvěšení. 
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Vyvěšeno dne: 22.09.2022                                                 Sejmuto dne:………………………………………….. 

razítko a podpis oprávněné osoby                                                razítko a podpis oprávněné osoby 

 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Krajského úřadu Zlínského kraje. 

Doručí se: 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou): 
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK 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 Krajského úřadu Zlínského kraje a současně 
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým 
dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. 

Dotčené osoby (datová schránka): 
 REPONT s r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí  

v zastoupení NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, doručovací adresa: Správa Zlín, 
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Dotčené orgány (datová schránka): 
 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI Uherské Hradiště, Velehradská tř. 1217, 686 43 Uherské 

Hradiště 

Ostatní (datová schránka): 
 REPONT s r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí  
 KOVED s.r.o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín 
 
Ostatní (datová schránka): 
s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání 
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu: 
 Městský úřad Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice 
 Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
 Městský úřad Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město  
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