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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 
(dále jen „silniční správní úřad“), 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 návrhu, který podala společnost VÝDOZ s.r.o., 
Parková 488, 768 21 Kvasice, IČO: 25549260 zastupující na základě plné moci obec Pacetluky, 
Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova, IČO: 00287571 a po předchozím písemném stanovisku 
Krajského ředitelství policie ZK, Dopravního inspektorátu Kroměříž, č. j.: KRPZ-73604-1/ČJ-2020-
150806 ze dne 03.08.2020 a po posouzení návrhu 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 místní komunikaci v obci Pacetluky. 

 

Místní úpravou je vyřešení dopravní situace na místní komunikaci v obci Pacetluky a to v rozsahu 
dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č.361/2000Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, TP-65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích. 

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. 
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3. Dopravní značení bude provedeno 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 17.02.2021 
návrh, který podala společnost VÝDOZ s.r.o., Parková 488, 768 21 Kvasice, IČO: 25549260 
zastupující na základě plné moci obec Pacetluky, Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova, 
IČO: 00287571 o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Pacetluky. 
Místní úpravou je vyřešení dopravní situace na místní komunikaci v dané lokalitě a to v rozsahu 
dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.  
Dne 19.02.2021 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 projednal návrh s příslušným orgánem Krajským 
ředitelstvím policie Zlínského kraje, Dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen“ Policie ČR DI 
Kroměříž“). Písemné stanovisko č.j.: KRPZ-73604-1/ČJ-2020-150806 ze dne 03.08.2020 
je podkladem tohoto stanovení. Součástí stanoviska Policie ČR DI Kroměříž je doporučení 
provedení posudku zatížitelnosti  předmětné komunikace odborným pracovištěm. Posudek 
o zatížitelnosti předmětné komunikace byl zpracován a doručen správnímu orgánu jako podklad 
ke stanovení místní úpravy provozu. Posudek zpracovala společnost Consultest s.r.o., Veveří 95, 
662 37 Brno, IČO: 25346784. Z posudku vyplývá, že nejzávažnějšími poruchami v úseku jsou 
trvalé deformace, které se vyskytují ve druhé části úseku (cca km 0,300 až 0,530). V úseku je dále 
dokumentována začínající hloubková koroze a trhliny v menším rozsahu. Skladba konstrukce 
vozovky je v úrovni krytových vrstev poměrně homogenní – v první části úseku asfaltové hutněné 
vrstvy, ve druhé části pak penetrační makadam překrytý nátěrem, podkladní vrstva je v celé délce 
nestmelená. Pro uvažované dopravní zatížení (omezení vjezdu vozidel do 10t) jsou skladby 
konstrukce vozovky dostačující. Součástí posudku je také návrh údržby a provedení oprav, které 
ale nejsou nutné provést okamžitě. Spíše se jedná o výhledové řešení s ohledem na provoz 
na předmětné komunikaci.  
Dne 12.04.2021 bylo silničnímu správnímu úřadu doručeno vyjádření k návrhu úpravy dopravního 
značení na místní komunikaci v obci Pacetluky, který podaly Lesy pod Hostýnem, s.r.o., Hadovna 
54, 763 16 Lukoveček (dále jen „Lesy pod Hostýnem“). Ve vyjádření je konstatováno, co bylo 
za posledních 20 let prováděno v rámci lesního hospodářství. Informace o prováděné těžbě 
a intenzitě odvozu dřeva v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. Dle vyjádření Lesů pod Hostýnem 
již nebude nutné provádět těžbu dřeva ve větším množství, tak jako tomu bylo v posledních letech. 
Také informace o investicích do úprav předmětné komunikace vedoucí k lesu, která navazuje 
na předmětnou místní komunikaci. Součástí vyjádření je také návrh na úpravu místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích.  
Silniční správní úřad vyhodnotil podané připomínky ke stanovení trvalé úpravy provozu a dospěl 
k závěru, že navržená místní úprava provozu je spíše posílením informace o již existujícím 
omezení průjezdu vozidel přesahující uvedenou tonáž (10t) po předmětné místní komunikaci 
a zdůrazněním místní úpravy provozu. Dle názoru silničního správního úřadu osazením 
dopravního značení nebude nikomu zamezeno v užívání předmětné komunikace k příjezdu 
k pozemkům nebo nemovitostem a bude umožněno používat techniku, která nebude přesahovat 
vyznačenou tonáž. V případě nutnosti průjezdu po předmětné místní komunikaci s technikou 
přesahující vyznačenou tonáž, je možné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení výjimky 
z dopravního značení. 
Silniční správní úřad také tímto stanovením místní úpravy provozu ruší stávající dodatkové tabulky 
E13-TEXT (Mimo vozidel s povolením OÚ Pacetluky), a to jak na navrženém dopravním značení, 
tak i na stávajícím dopravním značení na křižovatce místní komunikace a silnice III/4905. 
Důvodem je fakt, že i přes případný souhlas Obecního úřadu Pacetluky nic neopravňuje řidiče 
vozidel přesahujících vyznačenou mez k průjezdu po předmětné komunikaci. Výjimku 
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z dopravního značení povoluje podle § 77 odst. 7 zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
silniční správní úřad, který je příslušný k povolení stanovení místní úpravy. Proto je také 
v následujícím období vždy pro možný průjezd vozidel převyšujících vyznačenou tonáž (10t) 
požádat zdejší silniční správní úřad o povolení výjimky z dopravního značení. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aleš Ryška 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Situace dopravního značení 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 
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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: 
VÝDOZ s.r.o., Parková 488, 768 21 Kvasice, DS: ywxbgw5 zastupující na základě plné moci Obec 
Pacetluky, Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova 
 
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 2819/2, 
767 28 Kroměříž, DS: w6thp3w 
 
Na vědomí: 
Lesy pod Hostýnem, s.r.o., Hadovna 54, 763 16 Lukoveček, DS: ky2ibmk 
 
K vyvěšení: 
Obec Pacetluky, Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Holešova, DS: w4zbiwp 
 
Ev. číslo: 194/2021 
Vyvěšeno dne: 16.06.2021 
Bude sejmuto dne: 02.07.2021 
Sejmuto dne: 
 


