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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní jako příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 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 „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),
oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních
komunikacích a na a veřejně přístupných účelových komunikacích, postupem v souladu
s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), vydává opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu – doplnění vodorovného dopravního značení
na silnici II/437 od hranice s Olomouckým krajem přes obce Blazice, Bystřice
pod Hostýnem, místní část Sovadina, po křižovatku se silnicí III/43729 v obci
Bystřice pod Hostýnem v délce 7,049 km
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, na základě písemné žádosti
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín
zastoupené na základě plné moci NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, Cukrovar 716, 768 21
Kvasice (dále jen „žadatel“) ze dne 16.03.2016, po předchozím písemném vyjádření Policie
České republiky, Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu
Kroměříž, vydaném pod č. j. KRPZ-28394-1/ČJ-2016-150806 dne 11.03.2016 a písemném
stanovisku Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace, Odd. majetkové
správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž pod zn.: ŘSZKKM01745/16-228 ze dne 09.03.2016

stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních
komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015
Sb.“), následující trvalou úpravu provozu a s tím související užití dopravních značek na
pozemních komunikacích.
Místo trvalé úpravy:

Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

silnice II/437, od hranice s Olomouckým krajem přes obce
Blazice, Bystřice pod Hostýnem, místní část Sovadina, po
křižovatku se silnicí III/43729 v obci Bystřice pod Hostýnem,
dle přiložené dopravní situace – délka úseku 7,049 km

IČ: 00287113
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Důvod trvalé úpravy:
Termín trvalé úpravy:

doplnění nového vodorovného dopravního značení na
silnicích II. a III. tříd ve Zlínském kraji pro usměrňování
provozu na pozemních komunikacích
trvale po uplynutí vývěsní doby opatření obecné povahy

Způsob vyznačení:

dle přiložené dopravní situace

•
•

vodorovné DZ V1a „Podélná čára souvislá“
vodorovné DZ V2b „Podélná čára přerušovaná“

Dodržet:
1. ustanovení vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
2. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“,
v platném znění,
3. ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1, v platném znění,
4. vodorovné dopravní značení provede oprávněná osoba, která má platná oprávnění
pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a
umisťování dopravního značení,
5. náklady spojené s provedením, správou a odstraněním vodorovného DZ hradí
žadatel.
Odůvodnění:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní obdržel dne 16.03.2016
písemnou žádost Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, K majáku 5001, 761
23 Zlín zastoupené na základě plné moci NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, Cukrovar 716, 768
21 Kvasice o stanovení místní úpravy provozu – doplnění vodorovného dopravního značení
na silnici II/437 od hranice s Olomouckým krajem přes obce Blazice, Bystřice pod Hostýnem,
místní část Sovadina, po křižovatku se silnicí III/43729 v obci Bystřice pod Hostýnem v délce
7,049 km. Jedná se o doplnění vodorovného dopravního značení V1a „Podélná čára
souvislá“ a V2b „Podélná čára přerušovaná“ z důvodu doplnění nového vodorovného
dopravního značení na silnicích II. a III. tříd ve Zlínském kraji pro usměrňování provozu na
pozemních komunikacích.
Žádost byla podložena souhlasným písemným vyjádřením Policie České republiky,
Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž, vydaném
pod č. j. KRPZ-28394-1/ČJ-2016-150806 dne 11.03.2016 a písemném stanovisku Ředitelství
silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Odd. majetkové správy, Kotojedy 56, 767 23
Kroměříž pod zn.: ŘSZKKM01745/16-228 ze dne 09.03.2016.
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní posoudil návrh změny
dopravního značení, z něhož je pro účastníky provozu uloženo omezení nad rámec obecné
úpravy provozu obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, a proto
postupoval při stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části šesté správního řádu
- opatření obecné povahy.
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem návrh opatření obecné povahy vyvěsil na úřední desce
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem v období od 23.03.2016 do 08.04.2016 a na úřední
desce Obecního úřadu Blazice v období od 29.03.2016 do 19.04.2016 s tím, že dle
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
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námitky k Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem, Odboru dopravně správnímu ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy neuplatnily dotčené
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy by mohly být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, u zdejšího správního orgánu v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu
žádné písemné odůvodněné námitky nebo připomínky.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení o návrhu opatření obecné povahy zdejší správní
orgán nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily vydání tohoto stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, oznámil opatření obecné povahy v rozsahu, jak je
výše uvedeno.

Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

otisk úředního razítka
Za správnost vyhotovení:
Ing. Ladislav Ležák
referent odboru dopravně správního
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

Bc. Jaroslav Šenkyřík v. r.
vedoucí Odboru dopravně správního
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Příloha:
1. situace dopravního značení

Obdrží:
1. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 70934860, K majáku 5001, 761 23 Zlín
zastoupené na základě plné moci NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, Cukrovar 716, 768 21
Kvasice, DS: 5zjqtmk
2. Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž, DS: w6thp3w
3. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor vnitřních věcí – úřední deska, Masarykovo
nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
4. Obecní úřad Blazice – úřední deska, Blazice 70, 768 61 Blazice, DS: bnsb5r6
spis
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a Obecního úřadu
Blazice nejméně po dobu 15 dnů a zveřejněno také způsobem umožňující dálkový přístup
(www.mubph.cz).
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Po sejmutí vraťte potvrzené zpět Městskému úřadu Bystřice pod Hostýnem, Odboru
dopravně správnímu.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Elektronický podpis - 9.5.2016
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