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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

STANOVENÍ MÍSTNÍ 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 

dle § 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“) vydává na základě 

žádosti Obce Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov, IČ: 00287288 a po předchozím 

písemném vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž, č.j.: KRPZ-107060-1/ČJ-2017-

150806 ze dne 10.10.2017 a po posouzení žádosti v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 361/2000Sb., v návaznosti na ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 
 

na místních komunikacích v Jankovicích (viz. situace). 

 

Místní úpravou je navrženo svislé dopravní značení v rozsahu: 

IZ8a Zóna s dopravním omezením (30 km/h) 

IZ8b Konec zóny s dopravním omezením (30 km/h) 

B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel 

E13 Text – Vjezd na povolení OÚ Jankovice 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č.361/2000Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, vyhl. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, TP-65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích. 
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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. 

3. Dopravní značení bude v rozsahu přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto 
stanovení. 

4. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní si vyhrazuje právo změny či doplnění 
dopravního značení a zařízení, vyžádá-li si to bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako silniční správní úřad obdržel dne 20.10.2017 

žádost, kterou podala Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov, IČ: 00287288 o stanovení 

místní úpravy provozu na místních komunikacích v Jankovicích. Místní úpravou je navrženo 

svislé dopravní značení a to v rozsahu dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto 

stanovení. 

 

 
Dne 24.10.2017 Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní oznámil veřejnou vyhláškou 
návrh opatření obecné povahy a vyzval v souladu s ust. § 172 „správního řádu“ k uplatnění 
připomínek a námitek. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné připomínky ani námitky. Městský 
úřad Holešov, Odbor dopravní a správní žádost projednal s příslušným orgánem Krajským 
ředitelstvím policie Zlínského kraje, Dopravním inspektorátem Kroměříž (vyjádření č.j.: KRPZ-
107060-1/ČJ-2017-150806 ze dne 10.10.2017). Písemné vyjádření je podkladem tohoto 
stanovení. 

 

 

Poučení o odvolání: 
Proti opatření obecné povahy se dle § 173 odst. 2 „správního řádu“ nelze odvolat. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
Otisk razítka 

 
 
 
Aleš Ryška, v. r. 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Situace dopravního značení 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 
v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) a pro lhůty k vyjádření 
případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení 
je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. Městský úřad 
Holešov. 
 
 
Doručí se: 
 
Žadatel: 
Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Holešov toto oznámení 
o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude 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. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 
 
Dotčený orgán: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 
Kroměříž, DS: OVM, w6thp3w 
 
 
 
 
 
Ev. číslo: 457/2017 
Vyvěšeno dne: 06.12.2017 
Bude sejmuto dne: 22.12.2017 
Sejmuto dne: 

 


