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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODaSH MěÚ
Valašské Klobouky) příslušný dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 361/2000 Sb.) na
podkladě žádosti firmy Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ
26913453 dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. a § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy v souvislosti s omezením
obecného užívání pozemních komunikací silniční sítě správního obvodu ORP Valašské Klobouky při
činnostech spojených se správou, údržbou a opravami komunikací jako:
-

-

vysprávky s použitím turbomechanizmů
vysprávky teplou obalovanou směsí
bagrování a svahování příkop
opravy a zřizování svodidel
sečení travních porostů
mytí směrových sloupků
zametání vozovek
osazování dopravního značení
seřezávání krajnic
prořezávky a štěpkování porostů
opravy mostů, zastávek a uličních vpustí

v rozsahu dopravního značení a zařízení, a vozidel se světelnou šipkou a majákem dle přiložených
schémat.
Platnost stanovené přechodné úpravy provozu je do 15. 2. 2019.
Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou
respektovány následující podmínky:
1. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno
v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. na červenobíle pruhovaném sloupku
(stojánku) nebo na vozidle, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprav a řízení provozu na pozemních
komunikacích v platném znění, TP 66, a bude po dobu umístění udržováno čisté a
přehledné.
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2. Dle bodu 3.7.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění
a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo
profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných
betonem, vyřazených disků kol vozidel trojnožky ocelové či dřevěné apod.
3. Za dopravní značení zodpovídá pan Janča Pavel (tel. 724266139), za instalaci a stav
stanoveného dopravního značení a dodržení stanovených podmínek bude zodpovídat vždy
vedoucí pracovník SÚS Zlínska s. r. o., odpovědný za provedení jednotlivých prací.
4. Pokud bude nutno zřídit náhradní komunikace pro pěší (přístupy a příjezdy k nemovitostem,
kolem pracovního místa apod.), budou tyto upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu včetně chodců. Pracovní místo bude od okolí (zejména
pěších tras) odděleno, např. dopravním zábradlím. Zřízení náhradní komunikace je nutno
provést v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. 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 takovém způsobem, jak to nezbytně vyžaduje
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný
zájem. V případě, že práce nebudou prováděny a na komunikace nebudou mechanizmy
ani materiál, ale „akce nebude ukončena, bude dopravní značení upraveno tak, aby řádně
označovalo rozpracovaný úsek komunikace s ohledem na maximální zajištění bezpečnosti
a plynulosti provozu v daném úseku komunikace. Případné znečištění pozemní
komunikace bude neprodleně odstraněno.
6. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodným, bude překryto
nebo odstraněno. Orientační dopravní značení lze přechodně zrušit překřížkováním
oranžovo-černou fólií o minimální šířce pásu 50 mm.
7. Překážka silničního provozu bude za snížené viditelnosti osvětlena soupravou výstražných
světel S 7.
8. O každém provádění „údržby komunikace“ na základě tohoto stanovení dopravního značení
bude v předstihu informován faxem nebo elektronickou poštou DI PČR Zlín (fax 974 666
929, e-mail: zl.di.podatelna@pcr.cz.) a ODaSH MěÚ Valašské Klobouky (tel. 577 311 140,
577 311 127, fax 577 320 616). Zpráva bude obsahovat přesné určení dotčené
komunikace, termín, důvod a rozsah prováděných prací, způsob řízení dopravy,
odpovědnou osobu a telefonní kontakt, příp. i jiné informace, které by mohly mít vliv na
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
9.
Výše uvedené stanovení dopravního značení a uvedené podmínky platí pro provádění
„Běžné údržby komunikací“ v souladu s § 9 a přílohou č. 5 částí 1 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a dále krátkodobých oprav
komunikací s dobou provádění max. do 5 dnů.
10. V ostatních případech kdy neodpovídají doložená schémata § č. 9 a přílohy 5 části 2 a 3
vyhlášky č. 104/1997 Sb. nutno konzultovat na DI PČR Zlín a se silničním správním
úřadem MěÚ Valašské Klobouky, popř. řešit samostatným povolením (§ 24 a § 25 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění).
11. Práce nebudou prováděny v době dopravní špičky.

ODŮVODNĚNÍ
ODaSH MěÚ Valašské Klobouky obdržel dne 13. 2. 2018 žádost firmy Správa a údržba silnic Zlínska,
s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
třídy II. a III. ve správním obvodu Valašské Klobouky. Omezení provozu na těchto pozemních
komunikacích je požadováno z důvodu zajišťování běžné údržby v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb.
a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o. ve správním obvodě
Valašské Klobouky provádí. Přechodná úprava spočívá v užití výše uvedeného dopravního značení
v místech prováděné údržby pozemních komunikací. Současně s žádostí obdržel ODaSH MěÚ
Valašské Klobouky i vyjádření DI KŘP Zlín č. j. KRPZ-4779-1/ČJ-2018-150506 ze dne 7. 2. 2018 a
vyjádření majetkového správce dotčených komunikací II. a III. třídy – Ředitelství silnic Zlínského kraje
zn. ŘSZKZL 01437/18-210 ze dne 13. 2. 2018.
Na základě těchto skutečností ODaSH MěÚ Valašské Klobouky stanovil výše uvedené dopravní
značení a dopravní zařízení za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených
pozemních komunikacích v souvislosti s běžnou údržbou těchto pozemních komunikací.
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Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení a dopravního zařízení plně
odůvodněno.

POUČENÍ
Opatření obecné povahy (dle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.) nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Do opatření obecné
povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u OD a SH MěÚ Valašské Klobouky.
Otisk úředního razítka

Ing. Dorňák Milan
odbor dopravy a SH

Obecní úřady obcí Brumov - Bylnice, Drnovice, Haluzice, Jestřabí, Křekov, Loučka, Návojná,
Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Rokytnice, Štítná nad Vláří - Popov, Tichov, Újezd, Vlachova
Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká žádáme
o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na svých úředních deskách na dobu
nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Uvedené obecní úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění
bylo opatření obecné povahy neprodleně vráceno silničnímu správnímu úřadu a to s potvrzením o dni
vyvěšení a sejmutí.

Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Valašské Klobouky a obecních úřadů dotčených obcí
vyvěšen po dobu 15 dnů a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.
Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: Schémata dopravního značení

Obdrží:
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, 760 01 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín

Dotčené osoby jsou vyrozuměny veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, nám. T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín

IČ: 284611
Č. ú.: 9005-1825661/0100

Tel.: 577 311 111
Fax: 577 320 616

E-mail: podatelna@mu-vk.cz
Web: www.valasskeklobouky.cz

