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Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 
Oddělení silničního hospodářství 

dle  rozdělovníku 

    

    

Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

16. března 2023 Ing. Pavel Nosálek KUZL27196/2023 KUSP 16102/2023DOP/PN 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „ODSH KÚZK“) věcně 
a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „správní řád“), podle ustanovení § 124 odst. 4 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“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní 
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy a užití zařízení pro provozní 
informace na silnici I. třídy na základě návrhu žadatele, kterým je Motoklub Staré Město z. s., Velehradská 
2230, 686 03 Staré Město, IČ: 098 88 918 (dále jen „Motoklub“) ze dne 9. 2. 2023, po projednání s příslušným 
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 ÚO PČR Uherské Hradiště, dále jen „DI Uherské Hradiště“ a Dopravní inspektorát 
ÚO PČR Zlín, dále jen „DI Zlín“) opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ustanovení § 171 a násl. 
části šesté správního řádu a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 

s t a n o v í  

přechodnou úpravu provozu 

 

na silnicích: I/55; I/50; I/50H, 

v úsecích: I/55 v úseku od křížení se sil. III/49725 v obci Napajedla po MÚK se sil. I/50 v Kunovicích, 
tj. od km staničení cca 56,200 do km cca 74,800, 

 I/50 od sjezdu na rampu sil. I/50H po MÚK se sil. I/55, tj. od km staničení cca 55,800 do 
km cca 63,050, 

 I/50H od sjezdu ze sil. I/50 po křížení se sil. I/55, tj. od začátku staničení sil. I/50H po km 
staničení cca 2,800, 

v termínu: dle rozhodnutí ODSH KÚZK k uzavírce sil. I/55, předpoklad 13. a 14. 5. 2023, 
z důvodu: pořádání závodu motocyklů – „XIX. ročník – Slovácký okruh“, 

v rozsahu úpravy: dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné 
úpravy provozu, zpracované Ing. Jaroslavem Kunčíkem, projektantem dopravních 
staveb, pod názvem „Motocyklové závody Slovácký okruh“ v 02/2022 pod č. zakázky: 
1172/2022. 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy: 

1. Dopravní značky a dopravní zařízení budou užity a umístěny v souladu se zákonem o silničním 
provozu, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Technické 
požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhlášce 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“) ad.. Bude užito dopravních značek retroreflexního 
provedení, směrové tabule pro vyznačení objížďky (IS) ODSH KÚZK doporučuje užít ve zvětšené 
velikosti. 

2. Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály, dopravní 
zařízení a zařízení pro provozní informace 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 a 3 zákona 
o silničním provozu). 

3. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací 
a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací (bod 6 dle TP 65 a bod 7 dle TP 
66). 

4. Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, lze vyjádřit: a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným 
křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující 
přednost, nebo b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky 
(ustanovení § 3 odst. 8 vyhlášky č. 294/2015 Sb.). Páska pro vyznačení neplatnosti značky musí být 
z retroreflexního materiálu třídy R´1 dle ČSN 12899-1. 

5. Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích v příslušném 
provedení dle ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu. 

6. V případě nepříznivého počasí a v době zhoršené viditelnosti se doporučuje na příčné uzávěře (Z2) 
instalovat výstražná světla typu 1 světelné sestavy. 

7. DI Uherské Hradiště a DI Zlín mají právo kontroly a určení případných změn v dopravním značení, 
bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu. 

8. Za instalaci a stav uvedené přechodné úpravy provozu bude odpovědná osoba určená žadatelem, 
člen Motoklubu Staré Město z.s., IČ:09888918. 

9. Po celou dobu trvání omezení bude odpovědnou osobou (viz bod 8.) prováděna průběžná 
kontrola a údržba umístěného přechodného dopravního značení a zařízení dle schválené 
dokumentace, zjištěné nedostatky budou bezodkladně odstraněny. 

 

Odůvodnění 

Na základě návrhu žadatele, kterým je Motoklub Staré Město z.s., Velehradská 2230, 686 03 Staré Město, 
IČ: 098 88 918, podaného dne 9. 2. 2023 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/50, I/50H 
a I/55 ve výše uvedených úsecích z důvodu pořádání závodu motocyklů XIX ročníku Slováckého okruhu, 
zahájil ODSH KÚZK řízení podle části šesté správního řádu (ustanovení § 171 a násl. správního řádu), kterým 
se vydává závazné OOP. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl návrh stanovení přechodné úpravy 
provozu projednán s příslušným dotčeným orgánem odpovědným za bezpečnost a plynulost silničního 
provozu, kterými jsou DI Uherské Hradiště a DI Zlín. DI Uherské Hradiště vydal svůj záznam o projednání věci 
dne 28. 2. 2023 pod č. j.: KRPZ-19800-2/ČJ-2023-151106, a DI Zlín dne 10. 2. 2023 pod č. j.: KRPZ-18224-
2/ČJ-2023-150506. Připomínky těchto orgánů, které se týkají přechodné úpravy provozu na dotčených 
silnicích I. třídy, byly ODSH KÚZK zapracovány do podmínek vlastního stanovení přechodné úpravy provozu. 
Žadatelem byl doložen i souhlas vlastníka a majetkového správce sil. I/55,I/50 a I/50H s uvedeným, tímto je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, zastoupené Správou Zlín, jako organizace 
oprávněná hospodařit s majetkem státu, kterou byl uvedený souhlas vydán dne 17. 2. 2023 pod 
zn. SZ/0013/53200/2023/Ru. 
Po obdržení návrhu a písemných vyjádření ODSH KÚZK stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu 
na silnici I/55, I/50H a I/50 podle řádně projednané, odsouhlasené situace a v tomto stanovení uvedených 
podmínek. 
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Vzhledem k výše uvedenému je stanovení předmětné přechodné úpravy provozu plně a zcela bez pochyb 
odůvodněno. 

 
Po obdržení návrhu a vyžádaných písemných vyjádření (záznamů o projednání) stanovil ODSH KÚZK 
uvedenou přechodnou úpravu provozu na silnicích I/50, I/50H a I/55 podle řádně projednaných 
a odsouhlasených situací způsobem dle uvedených podmínek. 
Vzhledem k výše uvedenému je stanovení předmětné přechodné úpravy provozu plně a zcela bez pochyb 
odůvodněno. 

 

 

P o u č e n í 

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní orgán návrh OOP 
a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. 

Proti OOP nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu). 

 

 

 

Ing. Pavel Nosálek 
státní správa na pozemních komunikacích   
 

 

Příloha – vzhledem k rozsáhlosti dokumentace je tato k nahlédnutí v elektronické podobě u ODSH KÚZK 
v kanceláři č. 1243 – 12. patro, a to po předchozí tel. dohodě na tel: +420 577 043 533.   

 

Toto OOP musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (ust. § 77  
odst. 5 zákona o silničním provozu) na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje.  

 

 

Vyvěšeno dne: 17. 3. 2023 Sejmuto dne: 

razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

Doručí se: 

 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto OOP 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.  

 
 
Dotčené osoby (datová schránka) 

- Motoklub Staré Město z.s., Velehradská 2230, 686 03 Staré Město,  



 

Strana č. 4 stanovení č.j. KUZL 27196 /2023  
 

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

 
Dotčené orgány (datová schránka) 

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI ÚO PČR Uherské Hradiště, Velehradská tř. 1217, 686 
43 Uherské Hradiště, 

- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, DI ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín. 

Ostatní (datová schránka) 
 se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úředních deskách městských úřadů na dobu nejméně 
15 dnů a zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 

- město Uherské Hradiště 
- město Staré Město 
- město Napajedla 
- obec Kunovice, 
- obec Spytihněv 
- obec Babice 
- obec Huštěnovice 
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