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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
DORUČUJE SE VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení
na pozemní komunikaci v k.ú. Tlumačov na Moravě
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ
Otrokovice) jako příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zák. č. 361/2000 Sb.) na základě žádosti Obce Tlumačov, IČ: 00284572, se sídlem Nádražní 440, 763
62 Tlumačov (dále jen žadatel), o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na
účelové komunikaci – pod názvem K lomu v k.ú. Tlumačov na Moravě, v rozsahu dopravního značení dle
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu na Opatření obecné povahy, v souvislosti se zajištěním a
zvýšením bezpečnosti silničního provozu na příjezdové komunikaci k lokalitě rekreačního koupání, kde je
zvýšený pohyb pěších a cyklistů.
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen PČR DI Zlín) v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm.
c) a odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. jako dotčený orgán vydala dne 01.08.2022 pod č.j. KRPZ-827932/ČJ-2022-150506 písemné vyjádření.
Vlastníkem dotčené komunikace je žadatel.
Vzhledem k tomu, že byly shromážděny dostatečné podklady, vydává Městský úřad Otrokovice, odbor
dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ust. § 124 odst. 1 a 6 zák. č. 361/2000 Sb.
následující návrh

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ
Otrokovice) jako příslušný správní orgán 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.), a po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,
Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)
vyhovuje

žádosti

Obce Tlumačov, IČ: 00284572, se sídlem Nádražní 440, 763 62 Tlumačov (dále jen žadatel), ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na účelové komunikaci – pod názvem
K lomu v k.ú. Tlumačov na Moravě, v rozsahu dopravního značení dle přiložené situace, která je nedílnou
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přílohou tohoto stanovení, v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
vydává opatření obecné povahy,
kterým v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.
STANOVÍ
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, a to na účelové komunikaci – pod názvem K lomu v k.ú.
Tlumačov na Moravě, v rozsahu dopravního značení dle přiložené situace, která je nedílnou přílohou tohoto
stanovení, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu na příjezdové komunikaci k
lokalitě rekreačního koupání, kde je zvýšený pohyb pěších a cyklistů.
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést v termínu do 30 dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést za níže uvedených podmínek:
1. Dopravní značení bude užito a umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhl. č. 294/2015 Sb.,
technickými podmínkami č. TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
2.

Místní úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci bude provedena na náklady žadatele
dopravními značkami č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) doplněné dodatkovou tabulkou
č. E 13 (MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM OBCE TLUMAČOV) – 1x dle situace.

3.

Vlastník pozemní komunikace, příp. správce pozemní komunikace je povinen udržovat dopravní
značení a zařízení v nezávadném stavu po celou dobu jeho platnosti.
O d ů v o d n ě n í opatření obecné povahy

DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 01.07.2022 pod č.j. DOP/31219/2022 žádost žadatele o stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na účelové komunikaci – pod názvem K lomu v k.ú.
Tlumačov na Moravě, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu na příjezdové
komunikaci k lokalitě rekreačního koupání, kde je zvýšený pohyb pěších a cyklistů.
K žádosti bylo doloženo vyjádření dotčeného orgánu PČR DI Zlín ze dne 01.08.2022 pod č.j. KRPZ-827932/ČJ-2022-150506 a situace dopravního značení.
Vlastníkem dotčené komunikace ležící na pozemcích p.č. 2821, 388/12, 388/5 vše v k.ú. Tlumačov na
Moravě je žadatel.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích spočívá v umístění (doplnění) svislého dopravního
značení č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) doplněné dodatkovou tabulkou č. E 13 (MIMO
VOZIDEL S POVOLENÍM OBCE TLUMAČOV) – 1x.
S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu stanoví DOP MěÚ Otrokovice předmětné
dopravní značení.
Jelikož 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 místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích plně odůvodněno.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, pokud z ní vyplývají povinnosti účastníkům
silničního provozu, kteří jsou obecně vymezeni, je ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb. a ve smyslu ust. § 171
správního řádu závazným opatřením obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím. Proto
provedl stanovení předmětné místní úpravy provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné
povahy dle správního řádu.
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu.
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P o u č e n í k opatření obecné povahy
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu).
--------------------------------------- konec textu navrženého opatření obecné povahy --------------------------------------Uvedený návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl projednán s dotčenými orgány uvedenými v ust.
§ 77 odst. 3 a 5 zák. č. 361/2000 Sb. a dle ust. § 136 správního řádu a doručuje se veřejnou vyhláškou
v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15
dnů, ode dne jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Otrokovice a Obecního úřadu Tlumačov.
Tímto správní orgán vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky.
Poučení k návrhu opatření obecné povahy:
K uvedenému návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je
povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho
odůvodnění. Pro podávání písemných připomínek dotčených osob správní orgán stanovuje lhůtu 30 dnů ode
dne zveřejnění uvedeného návrhu opatření obecné povahy.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné
povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy
vydává. Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným
způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán
její stanovisko.
Písemné připomínky a písemné námitky se podávají správnímu orgánu na adresu: Městský úřad
Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství, nám. 3. května 1340, 765 02
Otrokovice.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Josef Tomanovič
referent
Příloha: situace
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce příslušného úřadu.
Současně musí být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněn i na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne: ....………................

Sejmuto dne: ..………………..

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby
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Obdrží:
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Tento návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn 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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