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Datum: 13.06.2019    

    
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušný ke 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) na 
základě podnětu společnosti Letecký modelářský klub Čmelák Holešov, Masarykova 653, 769 01 Holešov a po 

předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž, č.j.: KRPZ-61996-1/ČJ-
2019-150806 ze dne 23.05.2019 opatřením obecné povahy podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 361/2000 Sb., 

 
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/49013 v úseku Holešov – okružní 

křižovatky u Martinic 
 (viz. příloha), 

 
z důvodu zvýšeného vjezdu a výjezdu vozidel z účelové komunikace na silnici III/49013. 

 
Termín: 09.08.2019 – 11.08.2019 v době vždy 09:00 – 17:00 hod. 

 
 
Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy tyto 
podmínky: 

1. Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

2. Svislé dopravní značení přechodné úpravy provozu bude provedeno v souladu s § 62 odst. 2 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), na červenobílých pruhovaných 
sloupcích. 

3. 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 7 TP66). 

4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno, překryto 
nebo odstraněno (dle § 6 odst. 4 vyhl. 30/2001 Sb.). 

5. Při používání přechodné úpravy dopravního značení budou dodrženy podmínky ve vyjádření Krajského 
ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž, č.j.: KRPZ-61996-1/ČJ-2019-150806 ze 
dne 23.05.2019. 

6. V době pracovního klidu bude přechodné dopravní značení odstraněno, překryto nebo otočeno, a to tak, aby 
bylo zřejmé, že není v platnosti a platí místní úprava provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

7. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní si vyhrazuje právo změny či doplnění přechodného 
dopravního značení, vyžádá-li si to bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo veřejný zájem. 
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8. Za stav přechodné úpravy dopravního značení bude odpovědná osoba určená žadatelem: Miroslav 
Polášek, předseda Leteckého modelářského klubu Čmelák Holešov, tel.: 608 925 265. 

9. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 
 
Odůvodnění: 
Na základě podnětu společnosti Letecký modelářský klub Čmelák Holešov, Masarykova 653, 769 01 Holešov ze 

dne 12.06.2019 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/49013 v úseku Holešov – okružní křižovatka u 
Martinic (viz. příloha), z důvodu zvýšeného vjezdu a výjezdu vozidel na silnici III/49013, zahájil Městský úřad Holešov, 
Odbor dopravní a správní řízení podle části šesté správního řádu (ustanovení § 171 a násl. správního řádu), kterým se 
vydává závazné opatření obecné povahy. 
Společně se situací a podnětem bylo ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, doloženo vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž, č.j.: 
KRPZ-61996-1/ČJ-2019-150806 ze dne 23.05.2019. 
Po obdržení podnětu a vyjádření, Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako příslušný silniční správní úřad 
stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Přechodná úprava provozu bude realizována dle 
schválené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. 
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nedoručoval zdejší silniční správní úřad návrh opatření obecné 
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. 
 
 
Poučení: 

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

Otisk razítka 

 

Aleš Ryška, v. r. 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým 
dnem po vyvěšení. 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Doručí se: 
 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu se toto opatření obecné povahy doručuje veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí 
na úřední desce Městského úřadu Holešov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
Dotčené osoby (datová schránka) 
Letecký modelářský klub Čmelák Holešov, Masarykova 653, 769 01 Holešov 
 
Dotčené orgány (datovou schránkou) 
Krajské ředitelství policie ZK, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, DS: w6thp3w 
 
Na vědomí: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, DS: jjfsbqc 
 
Ostatní (datová schránka) 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
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. 
 
 
Ev. číslo: 288/2019 
Vyvěšeno dne: 13. 06. 2019 
Bude sejmuto dne: 01. 07. 2019 
Sejmuto dne: 

 


