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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici 
I/55 

 

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 „zák. č. 361/2000 Sb.“), 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, který podalo NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675, zastupující 
na základě plné moci STRABAG a.s., se sídlem Křižíkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744 
(dále také „navrhovatel“), zahájil řízení o návrhu opatření 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 zák. č. 361/2000 Sb. 

Řízení bylo zahájeno ve věci  

stanovení místní úpravy provozu na silnici I/55,  

v místě: km staničení cca 66,550 v úseku křížení se silnicí  III/42824, k. ú. Staré Město 

z důvodu: stanovení místní úpravy provozu, trvalého dopravního značení po vybudování nové okružní 
křižovatky v rámci stavby „D - 5507 Babice Staré Město SO 125“ dle předložené dokumentace  
 
v rozsahu: svislého a vodorovného dopravního značení dle přiložené situace výkres definitivní dopravní 
značení, datum 16. 2. 2023, zn. ZK-21-0093, zpracované p. Kašparem, NVB LINE s.r.o. (dále jen „situace 
DZ“),    

  

Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem státní správy odpovědným za 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, kterým je podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. 
Policie České republiky. ODSH KÚZK obdržel vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Odboru 
služby dopravní policie č.j. KRPZ-20679-3/ČJ-2023-1500DP ze dne 17.3.2023  
 

Předložený návrh ke stanovení místní úpravy provozu na silnici I/55 byl doložen souhlasným stanoviskem 
zn.: SZ/0014/53200/2023/Ru vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. správce silnice I/55, kterým je  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, doručovací adresa: Správa Zlín, 
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, které je pověřené výkonem vlastnických práv státu k silnicím I. třídy, 
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dále vlastníků nemovitostí sousedících s úsekem této silnice, na níž mají být umístěny svislé dopravní značky 
a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici I/55 ve výše uvedeném místě. 

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci výše uvedeného 
stanovení místní úpravy provozu na silnici I/55 kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u ODSH KÚZK písemné připomínky a v souladu s ust. § 172 
odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na 
silnici I/55 vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k ODSH KÚZK písemné 
odůvodněné námitky. 
ODSH KÚZK podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 

v y z ý v á 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/55 
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na ODSH KÚZK ve lhůtě do 
30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

O d ů v o d n ě n í 
Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/55 byl zpracován z důvodu 
realizace stavby „D - 5507 Babice Staré Město SO 125“ 

 
 

 
 

Ing. Pavel Nosálek 

Státní správa na pozemních komunikacích   
 

 
 
Příloha: 1 x situace dopravního značení dle textu    

Návrh opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšen po dobu nejméně 30 dnů na úřední desce 
Krajského úřadu Zlínského kraje. Současně musí být zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
elektronické úřední desce.  

 
Vyvěšeno dne:………21. 03. 2023                                       Sejmuto dne:…………………………………. 
razítko a podpis oprávněné osoby        razítko a podpis oprávněné osoby 

 

Doručí se: 

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou): 
 V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto oznámení 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. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost 
považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu. 

Dotčené osoby (datová schránka): 
 NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675, zastupující na základě plné moci 

STRABAG a.s., se sídlem Křižíkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744  
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, doručovací adresa: Správa Zlín, 

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
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Dotčené orgány (datová schránka): 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát územní odbor PČR Uherské Hradiště, 

Velehradská tř. 1217,686 43 Uherské Hradiště 

 
Ostatní (datová schránka): 
 STRABAG a.s., se sídlem Křižíkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744 – osoba odpovědná 
 Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město 
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