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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Kroměříž v souladu s ustanovením 
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

Žadatel: SÚS Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 26908298 
Silnice: II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Holešov 
Místo:  správní obvod ORP Holešov 
Termín: 01.01.2021 – 31.12.2021 
Důvod:  provádění prací při údržbě silnic II. a III. třídy 
Odpovědná osoba: pracovník příslušné organizace zodpovědný za provedení prací 
 
 
rozsah úpravy: 
A 6b    Zúžená vozovka (z jedné strany) 
A 7a    Nerovnost vozovky 
A 15    Práce 
B 20a    Nejvyšší dovolená rychlost (70, 50 km/h) 
B 20b    Konec nejvyšší dovolené rychlosti (70, 50 km/h) 
B 21a   Zákaz předjíždění 
B 21b   Konec zákazu předjíždění 
B 26    Konec více zákazů   
B 28    Zákaz zastavení   
B 29    Zákaz stání   
C 2a,b,c   Přikázaný směr jízdy přímo, vpravo, vlevo   
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C 3a,b   Přikázaný směr jízdy zde vpravo, zde vlevo     
C 4a,b   Přikázaný směr objíždění vpravo, vlevo 
IP 18b  Snížení počtu jízdních pruhů 
IS 10b  Návěst změny směru jízdy 
E 3a  Vzdálenost 
E 7  Směrová šipka 
Z 1    Dopravní kužel 
Z 3    Vodící tabule   
Z 4a,b,c   Směrovací deska levá, pravá, středová 
Z 5a,b,c   Vodící deska levá, pravá, středová  
Z 7    Pojízdná uzavírková tabule     
VS 1 (S 7)   Souprava výstražných světel žluté barvy 
 
V případě vzniku živelné události, havárie inž. sítí apod., a po oznámení silničnímu 
správnímu úřadu při Městském úřadu Holešov, Odboru dopravním a správním, je žadatel 
oprávněn užít i následující přechodné dopravní značení: 
 
Z 2  Zábrana pro označení uzavírky 
B 1  Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 
B 24a,b Zákaz odbočování vpravo, vlevo   
IP 10a  Slepá pozemní komunikace 
IP 10b  Návěst před slepou pozemní komunikací 
IS 11a  Návěst před objížďkou 
IS 11b  Směrová tabule pro vyznačení objížďky 
IS 11c  Směrová tabule pro vyznačení objížďky 
P 7  Přednost protijedoucích vozidel 
P 8  Přednost před protijedoucími vozidly 
E 5  Celková hmotnost 
E 9  Druh vozidla 
E 13  Text 

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

1. Přechodné dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD ČR 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích s odkazem na ČSN 
12899-1. 

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, ve znění pozdějších 
předpisů, na červenobílých sloupcích. 

3. Přechodné dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro 
provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací 
(TP 66 bod 7). 

4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude 
přelepeno, překryto nebo odstraněno (dle § 6 odst. 4 vyhl. MD ČR č. 294 /2015 Sb.). 

5. Při používání přechodného dopravního značení budou dodrženy podmínky z vyjádření: 
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž, č.j.: KRPZ-
3942-1/ČJ-2021-150806 ze dne 11.01.2021. 

6. 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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Odůvodnění: 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní obdržel žádost, kterou podala společnost Správa 
a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, IČ: 26908298 o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o přechodné dopravní značení 
na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu ORP Holešov z důvodu provádění údržbových prací. 
Současně se žádostí bylo doloženo stanovisko Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, 
Dopravního inspektorátu Kroměříž, č.j.: KRPZ-3942-1/ČJ-2021-150806 ze dne 11.01.2021. 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nejsou přípustné 
opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení. 
 
 
 
Otisk razítka 

 
 
 
Aleš Ryška, v. r. 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
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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: 
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž, DS: px83uzy 
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) 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, DS: jjfsbqc 
 
Dotčené orgány (datovou schránkou) 
Krajské ředitelství policie ZK, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, 
DS: w6thp3w 
 
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: 22.01.2021 
Vyvěšeno dne: 20.01.2021 
Bude sejmuto dne:05.02.2021 
Sejmuto dne: 
 


