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Telefon: 572 525 570 

E-mail: josef.hanacek@mesto-uh.cz 

Datum: 16. září 2022 

 

 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu 
(dále jen „správní orgán“), příslušný podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
provozu na pozemních komunikacích“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád„), ve věcech 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, na základě návrhu žadatele, kterým je 
Traťová strojní společnost, a.s., Musilkova 257/48, 150 00 Košíře, Praha 5 v zastoupení Dopravní 
značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov (dále jen „navrhovatel“),  
 

ze dne 18.08.2022, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky,                               
tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát a na 
základě jeho písemného vyjádření, vydaného dne 12.09.2022 pod č.j. KRPZ-98503-2/ČJ-2022-151106, 
opatřením obecné povahy dle ust. § 171 a násl. části šesté správního řádu, a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o provozu na pozemních komunikacích,   

 
 

stanoví přechodnou úpravu provozu 
 
 
na pozemních komunikacích v obci Babice, Huštěnovice, Sušice, Kudlovice, Modrá a Staré Město 
v souvislosti s uzavírkou provozu na silnici III/43220 v Babicích a vedením objízdné trasy.    
 
z důvodu:  oprava železničního přejezdu P8163 Babice – Kudlovice    
 
v termínu:   dle povolení uzavírky vydané příslušným silničním správním úřadem (předpokládaný 

termín 22.09.2022)  
 
 
v rozsahu úpravy: dle předložené dokumentace přechodného dopravního značení, vyhotovené společností 
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, zpracoval Tomáš Osička 15.08.2022 a ke 
které se vyjádřilo Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní 
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inspektorát. Situace přechodného dopravního značení jsou přílohou tohoto stanovení, případně jsou 
k dispozici na odboru SŽP, se sídlem MěÚ Uh. Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, kancelář č. 241, 
ve dnech pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin a v ostatních pracovních dnech v době od 8.00 do 
14.00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. 572525570. 
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 
 
1. Přechodné dopravní značení v základní velikosti v retroreflexním provedení bude umístěno dle platných 

norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899 - 1, technických podmínek TP 66 a TP 65 
...). 

2. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění těchto prací 
(živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací (bod 6. dle TP 65 
a bod 7. dle TP 66). 

3. Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích v příslušném 
barevném provedení.  

4. V případě operativních změn přechodné úpravy provozu proběhnou tyto po konzultaci s DI UH                
a správního orgánu. 

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní orgán 
z vlastního podnětu, nebo z podnětu Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor 
Uherské Hradiště stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou 
úpravu provozu změnit.  

6. Přechodné dopravní značky musí být zabezpečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo 
provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení apod. 

7. Za instalaci a stav přechodného dopravního značení bude odpovědná osoba určená žadatelem – Jiří 
Petřík, tel. 602 795 054. 

8. Po celou dobu omezení silniční dopravy bude odpovědnou osobou prováděna průběžná kontrola 
umístěného přechodného dopravního značení dle schválené projektové dokumentace. Taktéž bude 
zajištěna řádná údržba umístěného dopravního značení a dopravního zařízení. 

9. Ihned po skončení uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno.  

10. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude užita pouze po nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytně nutném rozsahu tak, aby co nejméně ovlivňovala plynulost a bezpečnost silničního provozu, 
jak je stanoveno v ustanovení § 78 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.   

11. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce 
Městského úřadu Uherské Hradiště (ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích). 

 
Odůvodnění 
Na základě návrhu žadatele ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v 
obci Babice, Huštěnovice, Sušice, Kudlovice, Modrá a Staré Město v souvislosti s uzavírkou provozu na 
silnici III/43220 v Babicích a vedením objízdné trasy při realizaci opravy železničního přejezdu P8163 Babice 
- Kudlovice, zahájil správní orgán řízení podle části šesté správního řádu (ust. § 171 a násl. správního řádu), 
kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. 
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích byl návrh stanovení přechodné 
úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní 
odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát a který vydal písemné vyjádření dne 12.09.2022 pod č.j. 
KRPZ-98503-2/ČJ-2022-151106.  
Po obdržení návrhu a písemných vyjádření, správní orgán stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu 
provozu. Přechodná úprava provozu bude realizována dle schválené situace. Vzhledem k výše uvedenému 
je stanovení přechodné úpravy provozu plně odůvodněno.  
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Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší správní úřad 
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.  
 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ust. § 173 odst. 2 správního řádu). 
 
 
 
 
otisk úředního razítka 
 
 
 
Ing. Hanáček Josef  
referent 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
oddělení dopravního úřadu 
 
Příloha: – situace dle textu  
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………………              Sejmuto dne………………….. 
 
razítko a podpis oprávněné osoby                                  razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Uherské Hradiště toto opatření obecné 
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu             
s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště 
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště.  

 

Rozdělovník 
Účastníci řízení: 
Datová schránka: 
Traťová strojní společnost, a.s., Musilkova 257/48, 150 00 Košíře, Praha 5 v zastoupení Dopravní značení 
Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, DS: PO, ck4zkyk 
 
Dotčené orgány: 
Datová schránka: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w 
 
Na vědomí: 
Veřejnost - veřejná vyhláška, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Datová schránka: 
Obec Babice, Babice č. p. 508, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, fqzbfmm 
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, escbnnv 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp 
Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf 
Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74 
Obec Modrá, Modrá č. p. 170, 687 06 Velehrad, DS: OVM, i76bzz3 


		2022-09-16T12:30:19+0200


	



