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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí  ( dále jen „odbor SŽP„ ) podle 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 361/2000 Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, oznámil  dne 5.12.2022 na základě 
podnětu společnosti  MINAS INNOVATION PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 2146, 686 03 Staré Město u 
Uherského Hradiště (dále jen „žadatel“), zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení 
§ 171   a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) a podle   § 77 odst. 1 písm. c) zák.   č. 361/2000 Sb., ve věci stanovení místní úpravy provozu na  veřejně 
přístupné účelové komunikace – parkoviště u společnosti MINAS INNOVATION PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 
2146, St. Město, dle projektové dokumentace vypracované v 09/2022. Výše uvedený návrh stanovení místní 
úpravy provozu na uvedených  komunikacích byl projednán s  příslušným orgánem Policie České republiky, 
tj. Krajským ředitelstvím policie ZK, dopravní inspektorát Uherské Hradiště pod čj.  KRPZ-120422-1/ČJ-2022-
151106 ze dne 1.12.2022. 
Opatřením obecné povahy dle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 77 odst. 1 písm. a) zák.  č. 361/2000 Sb., stanovuje 
místní úpravu provozu na: 
účelové komunikaci -parkoviště u společnosti MINAS INNOVATION PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 2146, St. 
Město z důvodu omezení vjezdu na parkoviště pouze pro vozidla dopravní obsluhy a vozidla s povolením 
majitele objektu, dle projektové dokumentace, která je přílohou a součástí tohoto stanovení místní úpravy 
provozu. 
 
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na komunikacích: 
Budou užity a instalovány dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zák. č. 361/2000 Sb. a s vyhláškou 
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 30/2001 Sb.“). Technické 
požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhl. č. 30/2001 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 
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jen „TP 66“), Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133) apod. Bude 
užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení. 
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). 
Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici podle tohoto stanovení zajistí Marek Červinka, tel. 
601344475. 
Termín provedení místní úpravy provozu na komunikaci: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy. 
Dále viz odůvodnění. 
Po ukončení realizace místní úpravy provozu na komunikacích je povinností žadatele informovat o této 
skutečnosti zástupce DI Uh. Hradiště a vyzvat zástupce odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ  
Uh. Hradiště k provedení kontroly. 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích může odbor stavebního úřadu a životního 
prostředí MěÚ  Uh. Hradiště Uh. Hradiště z vlastního podnětu nebo z podnětu DI Uh. Hradiště stanovit další 
dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit.  
 
O d ů v o d n ě n í 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ  Uh. Hradiště jako příslušný orgán státní správy ve věcech 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích oznámil dne 5.12.2022 na základě 
podnětu společnosti  MINAS INNOVATION PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 2146, 686 03 Staré Město u 
Uherského Hradiště (dále jen „žadatel“), zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení 
§ 171   a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) a podle   § 77 odst. 1 písm. c) zák.   č. 361/2000 Sb., ve věci stanovení místní úpravy provozu na  veřejně 
přístupné účelové komunikace – parkoviště u společnosti MINAS INNOVATION PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 
2146, St. Město, dle projektové dokumentace vypracované v 09/2022. Výše uvedený návrh stanovení místní 
úpravy provozu na uvedených  komunikacích byl projednán s  příslušným orgánem Policie České republiky, 
tj. Krajským ředitelstvím policie ZK, dopravní inspektorát Uherské Hradiště pod čj.  KRPZ-120422-1/ČJ-2022-
151106 ze dne 1.12.2022. 
Předložený návrh stanovení místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníka dotčených pozemních 
komunikací, tj. Města Starého Města,  dále vlastníků nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem těchto 
komunikací, na níž mají být umístěny svislé a vodorovné dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka 
silničního provozu na dotčených komunikacích. 
Předložená projektová dokumentace doplňuje stávající dopravní značení o dopravní značení následovně: 
Je navrženo nové dopravní značení na účelové komunikaci -parkoviště u společnosti MINAS INNOVATION 
PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 2146, St. Město z důvodu omezení vjezdu na parkoviště pouze pro vozidla 
dopravní obsluhy a vozidla s povolením majitele objektu,  dle projektové dokumentace,  která je přílohou a 
součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu. 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ  Uh. Hradiště doručil oznámení o návrhu opatření obecné 
povahy (přípis ze dne 5.12.2022 č.j. MUUH-SŽP/103591/2022/ZaplD s odůvodněním), po projednání 
s dotčeným orgánem (DI Uh. Hradiště), veřejnou vyhláškou, podle § 25 správního řádu, v souladu s § 172 
správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského 
úřadu Uh. Hradiště po dobu 15 dnů. Návrh byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(elektronická úřední deska Městského úřadu Uh. Hradiště). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné 
povahy podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu 
opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být tímto opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, uplatnit u odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ  Uh. Hradiště písemné 
připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohli být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu k odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí MěÚ  Uh. Hradiště písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. 
 
R o z h o d n u t í   o   n á m i t k á c h 
Námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny. 
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O d ů v o d n ě n í   r o z h o d n u t í   o   n á m i t k á c h 
Vzhledem k tomu, že námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o 
námitkách odůvodňovat. 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Toto opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§173 odst. 1 správního 
řádu). 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Dana Zapletalová 
vedoucí oddělení 
 
 
Příloha: Dokumentace dle textu 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské 
Hradiště, Patnáctým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti. 
 
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne...............................                         Sejmuto dne................................ 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 v návaznosti na § 144 
odst. 1 zák. č. 500/2004 správní řád ve znění pozdějších předpisů  ( dále jen správní řád ) a pro lhůty 
k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je 
den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště. Dále 
toto OOP bude vyvěšeno na úřední desce MěÚ St. Město. 

 

Datová schránka: 
Datová schránka: 
MINAS INNOVATION PARK s.r.o., Zerzavice č. p. 2146, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: PO, 
imbzqsd 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w 

Ostatní:  
 
Městský úřad Uherské Hradiště - se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desce na dobu nejméně 15 
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
Městský úřad Staré Město - se žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů 
a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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