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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

USNESENÍ 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako příslušný orgán 
státní správy (dále jen „silniční správní úřad“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro 
provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle § 124 
odst. 6, § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), 
 

přerušuje 
 

podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  
 
řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Jižní 
v Martinicích, pozemek p. č. 554, v k. ú. Martinice, který podala obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO: 
00287482 z důvodu zamezení průjezdnosti mezi pozemními komunikacemi II/490 a III/49016, vedené pod spisovou 
značkou: HOL-12725/2021/DS/AR, do doby vyřešení předběžné otázky, kterou je vydání pravomocného rozhodnutí 
příslušného silničního správního úřadu (Obecní úřad Martinice) ve věci povolení umístění pevné překážky na místní 
komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice. 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 28.04.2021 podala obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, IČO: 00287482 návrh na stanovení místní úpravy 

provozu na místní komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice z důvodu zamezení 

průjezdnosti mezi pozemními komunikacemi II/490 a III/49016. Dne 05.05.2021 bylo silničním správním úřadem 

zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na ul. 

Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice.  

Silniční správní úřad přerušil řízení ve výše uvedené věci z důvodu nutnosti doložení rozhodnutí o předběžné otázce, 

kterým je povolení o umístění pevné překážky na místní komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. 

Martinice, které spadá do věcné a místní příslušnosti silničního správního úřadu v působnosti Obecního úřadu Martinice. 

Zároveň zdejší silniční správní úřad vyzval žadatele k podání žádosti o vydání povolení o umístění pevné překážky 

k věcně a místně příslušnému silničnímu úřadu, a to v termínu nejpozději do 30.06.2021. 

Zdejší silniční správní úřad je toho názoru, že pro probíhající řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení 

místní úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice, je výsledek 
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řízení ve věci povolení o umístění pevné překážky zcela zásadní, neboť tím dojde k celkové změně dopravní situace 

v dané lokalitě a také s dopadem, a to převedením silničního provozu na jiné lokality, v obci Martinice. V případě, že 

nedojde k povolení umístění pevné překážky, nebude možné navrženou místní úpravu provozu stanovit. 

Rozhodnutí ve věci povolení o umístění pevné překážky je tak pro vedené řízení o návrhu opatření obecné povahy ve 

věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na ul. Jižní v Martinicích, pozemek p. č. 554 v k. ú. Martinice 

předběžnou otázkou, neboť až na základě jeho výsledku bude možné navrhovanou místní úpravu provozu řádně 

posoudit. 

Vzhledem k výše uvedenému, bylo rozhodnuto o přerušení řízení do doby vyřešení předběžné otázky (nabytí právní 
moci povolení o umístění pevné překážky). 

Silniční správní úřad bude v řízení pokračovat, jakmile pomine překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno.  

 

Vzhledem k tomu, že nelze stanovit časový rámec celého řízení o povolení umístění pevné překážky, navrhuje silniční 

správní úřad realizovat jiná dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci ul. Jižní v Martinicích, 

pozemek p. č. 554, v k. ú. Martinice, a to např. osazením dopravního značení IP2-Zpomalovací práh + dopravního 

zařízení Z12-Příčný práh. 

 
 

Poučení: 
 

Pokud nebude ve lhůtě stanovené ve výzvě podána žádost o povolení pevné překážky podle § 29 zákona o silničním 
provozu, nebude moci být pokračováno v předmětném řízení, a řízení bude zastaveno. 
Silniční správní úřad bude v řízení pokračovat ve smyslu ustanovení § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, jakmile pomine překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno. 
 
Proti tomuto usnesení můžete podat odvolání do 15 dnů, ode dne oznámení, u Krajského úřadu Zlínského kraje, třída 
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním u Městského úřadu Holešov, Odboru dopravního a správního. 
 
Otisk úředního razítka 
Aleš Ryška, v. r. 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
 
 
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 Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: wdfarcq 
 
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 
 
K vyvěšení: 
Obec Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, DS: wdfarcq 
 
Na vědomí: 
Marian Staroba, předseda spolku Martinice gama z.s., Martinice 212, 769 01 Holešov – email: M.Staroba@seznam.cz  
 
 
Ev. číslo: 188/2021 
Vyvěšeno dne: 10.06.2021 
Bude sejmuto dne: 28.06.2021 
Sejmuto dne: 
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