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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49 a I/57
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), podle
ust. § 124 odst. 4 písm. b) a podle ust. § 77 odst. 1 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 „zák. č. 361/2000 Sb.“), jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy a užití zařízení pro provozní informace
na silnici I. třídy, na základě návrhu společnosti NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ
768 21, IČO: 26979675 zastupující na základě plné moci ze dne 15.1.2020 SWIETELSKY
stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO:
48035599 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín (dále jen „DI PČR
Vsetín“),
opatřením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.,

stanoví
místní úpravu provozu
na silnici: I/49 a I/57
v obci: Valašská Polanka
v úseku: křižovatky silnic I/49 a I/57, okr. Vsetín
z důvodu: realizace stavby „Silnice I/49, okružní křižovatka se silnicí I/57, k.ú. Valašská
Polanka“,
v rozsahu: svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení podle situace
dopravního značení s názvem stavby „SILNICE I/49, KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ I/57, KU VALAŠSKÁ
POLANKA“, kterou vypracoval Ing. Kamil Prokůpek, Zlín, datum 02.2020, č.v. B1-101-11 s tím, že
budou dodrženy podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici I/49 a I/57:
1. Název cíle PÚCHOV, bude v jazyce cizího státu a to i na směrové tabuli č. IS 3c.
2. Na návěstech před okružní křižovatkou č. IS 9b budou doplněny symboly č. B16 + č. E3a
upozorňující na podjezdné výšky žel. nadjezdů v souladu se stanovením ODSH KÚZK č.j.
KUZL24713/2020.
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3. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být užito a umístěno v souladu s ustanoveními zák.
č. 361/2000 Sb., s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
4. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu se Zásadami pro dopravní značení
na pozemních komunikacích TP 65, schválených MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne
31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 (dále jen „TP 65“).
5. Vodorovné dopravní značení bude užito a provedeno v souladu se Zásadami pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schválených MD ČR č.j. 538/2013-120STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
6. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
7. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům,
např. ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436 ad.
8. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna v obci ze vzdálenosti 50 m.
9. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací
(živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění dopravního značení podle
metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
10. Po ukončení prací bude vyzván zástupce ŘSD ČR Správa Zlín (úsek výstavby) k převzetí
a kontrole svislého dopravního značení.
11. Stanovená místní úprava provozu na silnici I/49 a I/57 bude realizována podle výše uvedené
situace k povolení užívání stavby vydané speciálním stavebním úřadem.
12. Za instalaci a řádné provedení místní úpravy provozu na silnici I/49 a I/57 podle tohoto stanovení
odpovídá SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4, IČO: 48035599.
Odůvodnění
ODSH KÚZK obdržel dne 26.2.2020 návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49 a I/57,
v místě křižovatky silnic I/49 a I/57, v obci Valašská Polanka, okr. Vsetín, který podal navrhovatel
z důvodu realizace stavby „Silnice I/49, okružní křižovatka se silnicí I/57, k.ú. Valašská Polanka“,
v rozsahu dopravního značení a dopravního zařízení podle situace s názvem stavby „SILNICE I/49,
KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ I/57, KU VALAŠSKÁ POLANKA“.
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. byl návrh stanovení místní úpravy provozu
projednán s dotčeným orgánem, kterým je podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. DI
PČR Vsetín, bylo doloženo písemné vyjádření č.j. KRPZ-8175-3/ČJ-2020-151506 ze dne 26. února
2020. Podmínka DI PČR Vsetín na doplnění SDZ č. IP 6 (Přechod pro chodce) byla zapracována do
přiložené situace dopravního značení.
K návrhu stanovení místní úpravy provozu bylo doloženo souhlasné stanovisko správce silnice I/49
a I/57 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín zn. SZ/45/53200/2020/Po ze dne 28.2.2020.
ODSH KÚZK zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu), kterým se
vydává závazné opatření obecné povahy tím, že doručil návrh opatření obecné povahy pod č.j.
KUZL24138/2020 ze dne 2.4.2020 veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu, v souladu
s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje po dobu 15 dnů a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup na elektronické úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Návrh byl rovněž zveřejněn na
úřední desce Obecního úřadu Valašská Polanka. Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné
povahy podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy.
K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u ODSH KÚZK písemné připomínky. Vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohli být
tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu k ODSH KÚZK písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. V této zákonné lhůtě nebyly
u ODSH KÚZK uplatněny žádné písemné připomínky ani písemné odůvodněné námitky.
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Návrh ke stanovení místní úpravy provozu na silnici I/49 a I/57 se přímo dotýkal zájmů navrhovatele,
dále vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. správce silnice I/49 a I/57 Ředitelství silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, doručovací adresa: Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží
5476, 760 01 Zlín, které je pověřené výkonem vlastnických práv státu k silnicím I. třídy, dále vlastníků
nemovitostí sousedících s úsekem této silnice, na níž mají být umístěny svislé dopravní značky a dále
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici I/49 a I/57 ve výše uvedeném úseku.
ODSH KÚZK stanovil na základě výše uvedených podkladů místní úpravu provozu z důvodu realizace
stavby „Silnice I/49, okružní křižovatka se silnicí I/57, k.ú. Valašská Polanka“.
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.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(§ 173 odst. 1 správního řádu).
Otisk razítka

Bc. Helena Dohnalová
referentka ODSH KÚZK
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: 1 x situace dopravního značení dle textu
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po dni vyvěšení
nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti.

Vyvěšeno dne:………3.6.2020…………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

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

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Krajského úřadu Zlínského kraje.
Doručí se:
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje ODSH KÚZK toto opatření obecné povahy
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Krajského úřadu
Zlínského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po dni vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti.
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Dotčené osoby (datová schránka):
 NVB LINE s.r.o., sídlo: Kvasice, Cukrovar 716, PSČ 768 21, IČO: 26979675 zastupující
SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4, IČO: 48035599
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, doručovací adresa: Správa Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Dotčené orgány (datová schránka):
 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01
Vsetín
Ostatní (datová schránka):
 SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4, IČO: 48035599
 Městský úřad Vsetín, oddělení dopravy
 Obecní úřad Valašská Polanka
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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