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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 Opatření obecné povahy 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) podle 
ustanovení § 124 odst. 6 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.“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní 
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných 
účelových komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní 
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu, který podalo 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 (dále jen 
„ŘSZK“), po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České 
republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, 
Březinova 2819, 767 23 Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) ze dne 11. 09. 2017 č. j. KRPZ-
90256-4/ČJ-2017-150806, 
 
opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
 
podle ust. § 77 odst. 1 písmene c) zák. č. 361/2000 Sb. 
 

stanoví 
 místní úpravu provozu. 

 
Silnice: III/4389, 
 
v místě: most ev. č. 4389-2 v obci Loukov – Libosváry, na silnici III/4389 (viz situace 

v příloze), 
 
z důvodu: změna označení mostu na základě nové zatížitelnosti mostu, zjištěné 

mostní prohlídkou (zpracovatel Ing. Prokop Ivo - hlavní a mimořádné prohlídky 
mostních konstrukcí na pozemních komunikacích MD ČR ev.č. 080/2000) 

 
v rozsahu: dle situace (viz příloha) která je nedílnou součástí tohoto stanovení místní 

úpravy provozu, předložené žadatelem pod názvem „TDZ na silnici č. 
III/4389 u obce Libosváry – most ev.č. 4389-2 – plánek č. 4, vypracované 
Miroslavou Michalčíkovou, Dopravní značení Mana s.r.o., Bílanská 1934, 
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767 01 Kroměříž, datum 16. 06. 2017, a která byla odsouhlasena ve 
vyjádření DI Kroměříž ze dne 11. 09. 2017 č. j. KRPZ-90256-4/ČJ-2017-
150806. 

  
 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici III/4389:  
1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zák. 

č. 361/2000 Sb. 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.“). Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat 
vyhl. 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“) apod.  

2. 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). 

3. Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici III/4389 podle tohoto stanovení 
zajistí odpovědná osoba Roman Kovařík, ŘSZK, vedoucí oddělení majetkové správy 
Kroměříž, tel. 737 288 938. 

4. Původní dopravní značení bude demontováno.  
5. Stanovená místní úprava provozu na silnici III/4389 bude realizována podle výše 

uvedené situace (odsouhlasené DI Kroměříž dne 11. 9. 2017) nejpozději do jednoho 
měsíce po nabytí účinnosti tohoto OOP. 

6. Po ukončení realizace místní úpravy provozu na silnici III/4389 je povinností 
odpovědné osoby informovat o této skutečnosti zástupce DI Kroměříž a vyzvat 
zástupce ODS BpH k provedení kontroly. 

7. Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici III/4389 může 
ODS BpH z vlastního podnětu nebo z podnětu DI Kroměříž stanovit další dopravní 
značky nebo dopravní zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit. 
Povinností ŘSZK je zajistit okamžité osazení takto stanovených dopravních značek 
a dopravních zařízení. 
 

 
Odůvodnění:  
Na základě návrhu podaného dne 31. 08. 2017 Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., 
K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 70934860 ve výše uvedeném místě, zahájil ODS BpH dne 
19. 09. 2017 řízení podle části šesté správního řádu (ustanovení § 171 a násl. správního 
řádu), kterým se vydává závazné OOP. 
 
Současně s návrhem, z důvodu změny označení mostu na základě nové zatížitelnosti mostu, 
zjištěné mostní prohlídkou (zpracovatel Ing. Prokop Ivo - hlavní a mimořádné prohlídky 
mostních konstrukcí na pozemních komunikacích MD ČR ev.č. 080/2000), byla doložena 
situace dopravního značení pod názvem: „TDZ na silnici č. III/4389 u obce Libosváry – most 
ev.č. 4389-2 – plánek č. 4, vypracované Miroslavou Michalčíkovou, Dopravní značení Mana 
s.r.o., Bílanská 1934, 767 01 Kroměříž, datum 16. 06. 2017. 
 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb. se k návrhu dopravního 
značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu písemně vyjádřil DI Kroměříž ze 
dne 11. 09. 2017 č. j. KRPZ-90256-4/ČJ-2017-150806. Nebyl vyžadován souhlas vlastníka 
dotčené silnice a současně podatele, tj. správce silnic III/4389 - ŘSZK, které je pověřené 
výkonem vlastnických práv Zlínského kraje k silnicím II. a III. třídy, neboť je sám podatelem 
návrhu výše uvedeného návrhu. 
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ODS BpH doručil návrh OOP ze dne 04.09.2017 pod č.j. MUBPH 18067/2017 
s odůvodněním veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, v souladu 
s ustanovením § 172 správního řádu. Návrh OOP s odůvodněním byl zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem po dobu 15 dnů a rovněž způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce Městského úřadu Bystřice pod 
Hostýnem. Návrh OOP byl rovněž zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Loukov. 
Dotčené osoby byly v návrhu OOP podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, 
aby podávaly své připomínky nebo námitky. K návrhu OOP mohl kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohly být OOP přímo dotčeny, uplatnit u ODS BpH písemné 
připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohli být OOP přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu OOP k ODS BpH 
písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
Návrh OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4389 se přímo dotýkal 
zájmů podatele a současně vlastníka (majetkového správce) dotčené silnice, tj. ŘSZK, dále 
vlastníků nemovitostí sousedících s pozemní komunikací, na níž má být vyznačeno svislé 
dopravní značení, a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici III/4389.   
 
ODS BpH stanovil na základě výše uvedených podkladů místní úpravu provozu na silnici 
III/4389 z důvodu změny označení mostu na základě nové zatížitelnosti mostu, zjištěné 
mostní prohlídkou (zpracovatel Ing. Prokop Ivo - hlavní a mimořádné prohlídky mostních 
konstrukcí na pozemních komunikacích MD ČR ev.č. 080/2000). 
 
 
Rozhodnutí o námitkách 
Námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny. 
 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách 
Vzhledem k tomu, že námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba 
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat. 
 
 
 
Poučení: 
Proti OOP nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 správního řádu). Toto OOP nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu). 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Ladislav Ležák 
referent ODS BpH 
 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 
Příloha:  
situace dopravního značení dle textu – 1 x A4  
 



 

Č.j. MUBPH 21279/2017 
 - 4 - 

 
 
Toto OOP musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po dni vyvěšení nabývá toto 
OOP účinnosti. 
 
 

 

Vyvěšeno dne ..................................          Sejmuto dne......................................  

 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 
 
Doručí se: 
  

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):  
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH 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 Městského úřadu Bystřice 
pod Hostýnem a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Patnáctým dnem po dni vyvěšení nabývá toto OOP účinnosti.  
 
Dotčené osoby: (datová schránka)  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín  
 
Dotčené orgány: (datová schránka)  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 01 
Kroměříž 

Obecní úřad Loukov 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 
15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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