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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle 
ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) 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 
„zákon o silničním provozu“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy a užití zařízení pro provozní informace na 
silnici I. třídy, na základě návrhu společnosti OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., 
se sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 607 09 111 (dále také jen „žadatel“) ze dne 
17.09.2018, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, se sídlem Uherské Hradiště (dále jen „DI Uherské 
Hradiště“) a jeho písemného vyjádření vydaného dne 11.10.2018 pod č. j. KRPZ-109053-1/ČJ-2018-
151106, 

podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydává opatření obecné 
povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 

s t a n o v í  

přechodnou úpravu provozu 

na silnici: I/50H 

v místě (úseku):  částečné uzavírky provozu na silnici I/50H v k. ú. Podolí nad Olšavou, 
okres Uherské Hradiště ve Zlínském kraji; staničení silnice km 8,556 – 
8,806 

 úplné uzavírky provozu na silnici I/50H v k. ú. Podolí nad Olšavou a 
k. ú. Veletiny, okres Uherské Hradiště ve Zlínském kraji; staničení silnice 
km 8,806 – 9,811 

z důvodu: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu realizace 
stavby  „Silnice I/50H: Podolí – Veletiny“ (celoplošná oprava povrchu 
komunikace a související práce) 
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v termínu: dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení uzavírky 
provozu na silnici I/50H 

v rozsahu: svislých dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů 
dle situací, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení 
přechodné úpravy provozu a dle podmínek tohoto stanovení. 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy: 

1. Svislé dopravní značky, dopravní zařízení a světelné signály přechodné úpravy provozu (dále také 
jen „dopravní značení“) budou užity a umístěny v souladu se zákonem o silničním provozu, 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále 
v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 – Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 143 – Systém hodnocení 
přenosných svislých dopravních značek a ČSN EN 12899-1. 

2. Přenosné dopravní značení smí být užíváno jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a 
takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (ustanovení § 78 odst. 2, 3 zákona o silničním 
provozu). 

3. Na základě podmínky vyjádření DI Uherské Hradiště ze dne 11.10.2018, č. j. KRPZ-109053-1/ČJ-
2018-151106, kdy vzhledem ke stávající místní úpravě slouží silnice I/50H v řešeném úseku 
výlučně pro místní občany a vozidla mající vztah k vytvořené průmyslové zóně, není nutné na 
mezinárodní silnici I/50 vyznačovat objízdnou trasu. Přechodné dopravní značení sloužící pro 
vyznačení objížďky nebude užito. 

4. Dopravní značení užívané k označení pracovního místa musí být provedeno jako retroreflexní 
(provedení minimálně třídy RA2 dle ČSN EN 12899-1) a základní velikosti. 

5. Všechny součásti přenosných dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu pro užití na pozemních komunikacích. 

6. Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích v příslušném 
barevném provedení. Vzdálenost mezi dopravními značkami (trvalými i přenosnými) bude 
v podélném směru min. 30 m; dopravní značky budou umístěny tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. 

7. Časový interval světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) bude nastaven podle intenzity 
silničního provozu a délky pracovního úseku v souladu s platnou ČSN. Délka pracovního úseku 
bude taková, aby byla zajištěna vzájemná viditelnost z obou směrů jízdy. 

8. V případě poruchy SSZ bude provoz řízen řádně poučenými a způsobilými pracovníky 
s vysílačkami, kteří budou vykonávat řízení silničního provozu. 

9. Pokud vlivem vyšší intenzity dopravy (zvláště v době dopravní špičky) dojde při signálu „Stůj“ ke 
zvýšené tvorbě kolon, bude SSZ vyřazeno z činnosti a oprávněná osoba zajistí plynulé řízení 
provozu vozidel na předmětné pozemní komunikaci. Oprávněná osoba bude řídit provoz ve 
výstražném oblečení a s oděvními doplňky z retroreflexního materiálu (v souladu s přílohou č. 12 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů). 

10. U úplné uzavírky budou na příčné uzávěře (dopravní zařízení Z 2) instalována výstražná světla 
typu 1 světelné sestavy. Sestava světel bude pracovat ve výstražném režimu současného blikání 
všech  světel, popřípadě střídavého blikání sudých a lichých světel. Výstražná světla se umísťují 
nad zábranu. Krajní světla musí být v úrovni konce zábrany Z 2. V noci musí být světelný bod 
podložen trvale svítícím pilotním světlem. V žádném případě nesmí být na zábraně instalováno 
zábleskové výstražné světlo. 

11. U částečné uzavírky (při pracích na vozovce po polovinách) bude zábrana Z 2 nahrazena 
příslušnými směrovacími deskami. U příčné uzávěry – na směrovacích deskách Z 4a budou použita 
výstražná světla typu 1 světelné sestavy. Sestava světel bude pracovat v režimu postupného 
světleného řetězce, přičemž světla soupravy se budou rozsvěcovat ve směru převádění provozu 
postupně jednotlivě za sebou. V noci musí být světelný bod podložen trvale svítícím pilotním 
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světlem. V žádném případě nesmí být na směrovací desce instalováno zábleskové výstražné 
světlo.  

12. Vzájemný odstup směrovacích desek v podélném směru bude 1 – 2 m, v příčném směru 0,6 – 1 m. 

13. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude odstraněno, překryto 
nebo přeškrtnuto (překřížením) retroreflexní oranžovo-černou páskou o minimální šířce 50 mm a po 
ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu. Páska musí být z retroreflexního materiálu 
R´1 dle ČSN EN 12899-1. 

14. Po celou dobu omezení dopravy bude prováděna pravidelná kontrola umístěného dopravního 
značení podle schváleného projektu (situací) a podmínek tohoto stanovení a současně zajištěna 
jeho řádná údržba. Zjištěné závady a nedostatky budou neprodleně odstraněny.  

15. Po ukončení prací v prostoru jednotlivých uzavírek (s ohledem na dodržení technologických 
postupů) musí být přechodné dopravní značení bezodkladně odstraněno. 

16. Případné změny technologie stavebních prací, související s úpravou přechodného dopravního 
značení, budou předem projednány s DI Uherské Hradiště a ODSH KÚZK. 

17. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může ODSH KÚZK stanovit další dopravní 
značení, případně stanovené dopravní značení změnit nebo zrušit. 

18. Instalaci stanoveného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady. 

19. Osazení dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná 
oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro 
zajištění jakosti podle metod.pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací. 

20. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního 
značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy 
v provozu a včasné odstranění je odpovědná společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 
s.r.o., se sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 607 09 111, Ing. Marcela Fojtová, 
tel.: 572 551 146 nebo 606 768 373. 
 
 

Odůvodnění 

Na základě návrhu žadatele podaného dne 17.09.2018 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnicích I/50, I/50H, ve výše uvedených úsecích (viz situace v příloze), zahájil ODSH KÚZK řízení 
podle části šesté správního řádu (ustanovení § 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné 
opatření obecné povahy. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl návrh stanovení přechodné úpravy 
provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je DI Uherské Hradiště (vyjádření ze dne 11.10.2018 
pod č. j. KRPZ-109053-1/ČJ-2018-151106). Podmínkám vyjádření týkajících se přechodné úpravy 
provozu ODSH KÚZK vyhověl a zapracoval je do podmínek tohoto stanovení. Na základě podmínky 
vyjádření DI Uherské Hradiště nebylo stanoveno dopravní značení na silnicích I. třídy v trase 
navrhované objížďky (blíže viz podmínka č. 3 tohoto stanovení). 

Dále bylo doloženo souhlasné vyjádření vlastníka stanovením dotčených pozemních komunikací, 
tj. správce silnic I. třídy – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené: 
správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín (dále jen „ŘSD“), ze dne 19.09.2018, č. j. 
SZ/0140/53200/2018/Ru. Podmínka stanoviska ŘSD k přechodnému dopravnímu značení byla splněna 
samotným podáním návrhu o stanovení přechodné úpravy provozu na ODSH KÚZK. 

ODSH KÚZK, na základě posouzení předmětu opatření obecné povahy a posouzení písemných 
vyjádření (stanovisek) DI Uherské Hradiště a ŘSD, v souladu s ustanoveními § 171 a násl. části šesté 
správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, vydal opatření obecné povahy, kterým 
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, stanovil přechodnou úpravu 
provozu na předmětné pozemní komunikaci způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto 
opatření. Přechodná úprava provozu bude na silnici I/50H realizována dle schválených situací 
a podmínek tohoto stanovení. 

Vzhledem k výše uvedenému je stanovení přechodné úpravy provozu plně odůvodněno. 
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V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích správní orgán (ODSH KÚZK) 
nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo 
námitek. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce Krajského 
úřadu Zlínského kraje (ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu). 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního 
řádu). 

 

 

otisk razítka 

 

 

Bc. Jiří Černobila 
referent ODSH KÚZK 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 

Příloha – 3x Situace dle textu (nedílná součást tohoto stanovení). 

 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu se opatření obecné povahy oznámí veřejnou 
vyhláškou. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se opatření obecné povahy zveřejní na úředních 
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen 
vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu 
v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. 

Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na 
úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje, Obecního úřadu Podolí a Obecního úřadu 
Veletiny a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední 
desce. 

 

Úřední deska – elektronická úřední deska 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………………        Sejmuto dne:…………………………………. 
                           razítko a podpis oprávněné osoby                                            razítko a podpis oprávněné osoby 

 

Doručí se 

Dotčené osoby (datová schránka) 
1. OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště  

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené: Správa Zlín, 
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
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Dotčené orgány (datová schránka) 
3. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, Velehradská tř. 1217, 686 43 

Uherské Hradiště 

Ostatní (datová schránka) 
4. OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., Ing. Marcela Fojtová, Jaktáře 1500, 686 01 

Uherské Hradiště  

Ostatní (datová schránka):  se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední 
desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 

5. Obecní úřad Podolí 
6. Obecní úřad Veletiny 
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