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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,  oddělení dopr. 
úřadu (dále jen „správní orgán“),  příslušný podle ust. § 124 odst. 6  zákona č. 361/2000 Sb.,                  
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný              
dle ust. § 10 a ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu                     
na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné 
účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele,  
 

společnosti Plynosystém s.r.o., IČO 607 45 967, se sídlem Podzámčí 60, 763 61  Napajedla 
v zastoupení společností Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 282 73 699, se sídlem Květná 
č.p. 1684, 769 01  Holešov (dále jen „navrhovatel“) 
 
ze dne 06.03.2023, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky,                   
tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště,                     
Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) a na základě jeho písemného stanoviska, vydaného 
dne 24.03.2023 pod č.j. KRPZ-33038-2/ČJ-2023-151106, opatřením obecné povahy dle ust. § 171 
a násl. části šesté zákona správního řádu, a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu                     
na pozemních komunikacích,   

stanoví přechodnou úpravu provozu 

 

na silnici:                      II/42826  na ulici Velkomoravská v obci Staré Město  

na místní komunikaci: na ulici Michalská v obci Staré Město 

                                       na chodníku na ulici Hradišťská v obci Staré Město   

                                       v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

v termínu:                    dle rozhodnutí věcně a místně příslušného silničního správního 

                                       úřadu       
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z důvodu:        realizace stavebních prací v rámci stavební akce  

                                       „Rekonstrukce plynovodu, Hradišťská" 

 

v rozsahu úpravy: dle předložené situace návrhu přechodného dopravního značení pod 
názvem „Rekonstrukce plynovodu, Hradišťská“, které vypracoval Tomáš Osička, 
společnost Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 282 73 699, Květná č.p. 1684, 769 01  Holešov 
dne 03.03.2023. Tato situace byla odsouhlasena a doplněna o podmínky uvedené                           
ve vyjádření orgánu Policie ČR  vydaném dne 24.03.2023 pod č.j. KRPZ-33038-2/ČJ-2023-
151106. 

Situace přechodného dopravního značení je přílohou tohoto stanovení, případně                          
je k dispozici na Městském úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, odloučené pracoviště Protzkarova 33, 686 01  Uherské Hradiště, kancelář č. 233, 
v úřední dny pondělí a středa v době od 08:00 do 17:00 hodin, a v ostatních pracovních 
dnech v době od 08:00 do 14:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě                         
na telefonu 572 525 553.  

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích: 

1. Budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahující se k realizaci 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, tj. budou užity a umístěny 
dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zákonem o silničním provozu a s vyhláškou   
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 294/2015 Sb.“). 

2. Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat TP 65 (Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích).  

3. Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst                 
na pozemních komunikacích).  

4. K žádosti se vyjádřil svým stanoviskem orgán Policie ČR dne 01.03.2023 pod č.j. KRPZ-
24347-2/ČJ-2023-151106. Nutno respektovat podmínky tohoto stanoviska. 

5. Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích lze vyjádřit škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo 
překrytím červeným křížem. Tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé 
dopravní značky upravující přednost, nebo jiným způsobem, např. zakrytím nebo demontáží 
činné plochy značky. 

6. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem 
povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, 
apod.  

7. Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích                         
v příslušné barevné úpravě a vzdálenost mezi nimi bude minimálně 30 m. Tyto budou 
umístěny tak, aby se vzájemně nepřekrývaly (i se stávajícím – trvalým dopravním značením).  

8. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude užita pouze po nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytně nutném rozsahu tak, aby co nejméně ovlivňovala plynulost a bezpečnost 
silničního provozu tak, jak je stanoveno v ust. § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. 

9. V případě změny technologie stavebních prací, souvisejících s úpravou přechodného 
dopravního značení, je nutné tyto změny předem projednat na Policii ČR.  

10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní 
orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu Policie ČR stanovit další dopravní značky nebo 
zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.  
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11. Ze strany konkrétní osoby bude prováděna pravidelná kontrola správního umístění, natočení                    
a čitelnosti přechodného dopravního značení. Za instalaci a stav uvedené přechodné úpravy 
provozu je určena odpovědná osoba, určená žadatelem – Jaroslav Fajgara, společnost 
Plynosystém s.r.o., Podzámčí 60, 763 61  Napajedla, tel. 724 812 570 

12. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení  na úřední 
desce Městského úřadu Uherské Hradiště (ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu                    
na pozemních komunikacích). 

                  
Odůvodnění 

Na základě žádosti navrhovatele ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/42826 
na ulici Velkomoravská a místních komunikacích na ulici Michalská a Hradišťská (chodník) v obci 
Staré Město, v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (viz. situace v příloze), zahájil správní 
orgán řízení podle části šesté správního řádu (ust. § 171 a násl. správního řádu), kterým                            
se vydává závazné opatření obecné povahy. 

V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích byl návrh stanovení 
přechodné úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR a který k tomuto 
vydal písemné vyjádření. Podmínky Policie ČR jsou součástí tohoto stanovení. Po obdržení návrhu 
a písemných vyjádření, správní orgán stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu. 
Přechodná úprava provozu bude realizována dle schválené situace. Vzhledem k výše uvedenému 
je stanovení přechodné úpravy provozu plně odůvodněno.  

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší správní 
úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo 
námitek. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 
správního řádu). 

 

 

 

otisk úředního razítka 
 
 
Ing. Lenka Chytilová 
referentka oddělení dopravního úřadu 
 
 
 
 
Příloha:  
Situace dle textu 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………………        Sejmuto dne:…………………………………. 

razítko a podpis oprávněné osoby                            razítko a podpis oprávněné osoby 
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Doručí se 

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Uherské Hradiště                   
tento návrh opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí                  
na úřední desce a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění 
návrhu opatření obecné povahy. 

 

 

Účastníci řízení 

Veřejnost – veřejná vyhláška, Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor  
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení  po uvedenou dobu – úřední deska 

Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 282 73 699, Květná 1684, 769 01  Holešov (zmocněnec) – DS 
 

Dotčené orgány  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, DI – DS  

 

Na vědomí 

Městský úřad Staré Město 
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení  po uvedenou dobu - DS 
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