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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ
Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 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.) posoudil žádost právnické osoby Ekostavby Brno, a.s.,
IČ: 46974687, se sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice (dále jen žadatel) zastoupené na
základě plné moci právnickou osobou VÝDOZ s.r.o., IČ: 25549260, se sídlem Parková 488, 768 21 Kvasice
(dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále
jen PČR DI Zlín)

stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to
na silnici č. III/43835 u obce Tlumačov, v rozsahu dopravních značek dle přiložené situace, která je nedílnou
přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při výjezdu nákladních vozidel
na dotčenou silnici, v rámci stavby: „Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov“.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu do 31.07.2021.
Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést za níže uvedených
podmínek:
1. Dopravní značení bude užito pouze v době převozu materiálu, po této činnosti bude žadatelem
provedeno odstranění, tzn. aby v nočních, o víkendech či svátcích nedocházelo ke zbytečnému
omezování provozu silničních vozidel na předmětném úseku komunikace bezdůvodně.
2. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb.
a technickými podmínkami: TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
3. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na náklady žadatele
dopravními značkami dle přiložené situace, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení.
4. Za zajištění bezpečnosti silničního provozu a za stav dopravního značení po celou dobu akce,
bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, tel.: +420 702 168 067.
5. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín,
pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení
oproti odsouhlasené situaci.
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6.

Žadatel je povinen zajistit dodržování ust. § 23 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., který uvádí, že: „vozidla
vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní
komunikaci“. Pokud by přesto ke znečistění pozemní komunikace došlo, musí být neprodleně
odstraněno.

Odůvodnění
DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 22.10.2020 pod č.j. DOP/46166/2020 žádost žadatele zastoupeného na
základě plné moci zástupcem o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na
silnici č. III/43835 u obce Tlumačov, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při výjezdu nákladních
vozidel na dotčenou silnici, v rámci stavby: „Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov“, v termínu do
31.07.2021.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření dotčeného orgánu PČR DI Zlín ze dne 21.10.2020 pod č.j.
KRPZ-96932-1/ČJ-2020-150506, vyjádření majetkového správce silnic II. a III. tříd Ředitelství silnic
Zlínského kraje, plná moc a situace dopravního značení.
DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené přechodné dopravní značení za účelem zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu.
Vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení,
přistoupil správní orgán k vydání stanovení ve znění, jak je uvedeno výše, neboť má za to, že tímto je
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích plně odůvodněno.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. podat opravný prostředek.
Dle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.

OTISK
RAZÍTKA
Ing. Josef Tomanovič
referent
Příloha: situace
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu. Současně musí
být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne: ....………................

Sejmuto dne: ..………………..

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
VÝDOZ s.r.o., Parková 488, 768 21 Kvasice
Ekostavby Brno a.s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno - Černovice
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Policie ČR, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín
DOP MěÚ Otrokovice – spis
Toto opatření obecné povahy bude zveřejněno na úředních deskách níže uvedených měst a obcí po
dobu 15 dnů a dále také způsobem umožňující dálkový přístup:
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
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POZN.: FREKVENCE VOZIDEL STAVBY
BUDE ČINIT CCA. 5 VOZIDEL DENNĚ
Zadavatel:

EKOSTAVBY Brno, a.s.
Datum:

25.9.2020

Zpracoval:

Bc. David Zelenka
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Parková 488, 768 21 Kvasice, tel.: 775 716 377
www.vydoz.cz

Název stavby:

sil.: III/43835, POLNÍ CESTY A ZÁCHYTNÉ
MEZE V K.Ú. TLUMAČOV

