
 
 

 

Odbor správní 

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112 

▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463 

▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00 – 17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6 

  
 Doporučeně/DS 

 
Váš dopis zn.:    
Ze dne:   Dle rozdělovníku 
Číslo jednací: OS-D/2625/17-2/Mi  
Spisová zn.:   
   
Vyřizuje: Josef Mikulec  
Telefon: 572 805 381  
E-mail: josef.mikulec@ub.cz  
    
Datum: 2017-08-16   
Vypraveno dne: 2017-08-16   

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod (dále jen "správní orgán") příslušný podle ustanovení § 124 
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), na základě návrhu, který dne 
31.07.2017 podala společnost TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718, po 
projednání s dotčeným orgánem, kterým je Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát 
Uherské Hradiště (dále jen "orgán policie") a jeho písemném vyjádření ze dne 17.07.2017 pod 
čj. KRPZ-75627-1/ČJ-2017-151106, 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“) a v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

na:  silnici III/05019 v obci a k. ú. Veletiny;  

z důvodu: realizace stavby Výstavba chodníku  ve Veletinách; 

v termínu: od 01.09.2017 do 30.10.2017; 

rozsah úpravy: dle předložených schémat, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné 
úpravy, vypracované Ing. Miroslavem Sukupem (datum 07/2017, zak. č. 17-18). 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Jednotlivé svislé dopravní značky budou umístěny podle předložených schémat. Jedná se o umístění 
přechodného dopravního značení na výše uvedených pozemních komunikacích v souvislosti s 
prováděním shora uvedené stavby. 

2. Dopravní značení musí být osazeno v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., která je prováděcí vyhláškou 
zákona a dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (platné znění) a dle 
TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (platné znění). 

3. K přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno písemné vyjádření Krajského 
ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu Uherské Hradiště dne 17.07.2017 pod 
čj. KRPZ 75627-1/ČJ-2017-151106. Podmínky tohoto vyjádření budou respektovány:  

o Silnice III/05019 v obci Veletiny bude částečně omezena na dobu nezbytně nutnou. V době, kdy 
budou stavební práce přerušeny a nebude nutná uzavírka či jiné dopravní omezení (tedy i ve dnech 
pracovního volna a pracovního klidu), bude přechodné dopravní značení okamžitě odstraněno! 
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o Jelikož doba trvání uzavírky bude delší než 3 dny, bude uzavírka označena v souladu s ustanovením 
§ 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a 
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na 
jejichž žádost byla uzavírka povolena. 

o V předložené situaci přechodného dopravního značení (a to jak v I., tak ve II. etapě) jsou směrovací 
desky zakresleny přes celou šířku vozovky předmětné komunikace. Při výstavbě chodníku bude 
vozovka přilehlé silnice III/05019 zúžena co nejméně a bude zajištěn maximální průjezd vozidel 
v obou směrech. 

o Dopravní značka A 15 bude na společném sloupku doplněna o dopr. značku A 6b (v obou směrech 
jízdy). 

o Ve volném směru jízdy bude před pracovním místem (úsekem) osazena dopravní značka P 8. 
V opačném směru jízdy (na straně překážky) bude umístěna dopravní značka P 7. 

o Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích v příslušném 
barevném provedení a vzdálenost mezi nimi bude minimálně 30 m; tyto budou umístěny tak, aby se 
vzájemně nepřekrývaly. 

o Přechodné dopravní značení v základní velikosti v retroreflexním provedení bude umístěno dle 
platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899 – 1, technických podmínek 
TP 66 a TP 65 …). 

o Po celou dobu omezení dopravy bude prováděna kontrola umístěného přechodného dopravního 
značení podle schváleného projektu a doplněných podmínek. Taktéž bude zajištěna řádná údržba 
dopravního značení a dopravního zařízení. 

o Ihned po skončení částečné uzavírky bude přechodné dopravní značení odstraněno. 

o Uzavírkou nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

o Pokud se po pozemní komunikaci bude pohybovat pracovní stroj, musí splňovat všechny podmínky 
příslušného zákona, vyhlášky a technických podmínek (při práci bude v činnosti příslušné výstražné 
zařízení atd.). 

o Případné změny technologie stavebních prací, související s úpravou přechodného dopravního 
značení, požadujeme předem projednat s DI Policie ČR Uherské Hradiště. 

4. O umístění přechodné úpravy dopravního značení bude žadatelem neprodleně vyrozuměn Odbor 
správní Městského úřadu Uherský Brod a orgán policie, rovněž o odstranění přechodného dopravního 
značení budou uvedené orgány vyrozuměny. Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod a orgán 
policie mají právo kontroly a určení případných změn v přechodném dopravním značení, bude-li to 
vyžadovat bezpečnost silničního provozu. 

5. Za instalaci a stav přechodného dopravního značení bude odpovědný p. Miroslav Matějka, za 
firmu provádějící stavební práce – TUFÍR, spol. s r. o., tel. 739 053 377. Po celou dobu omezení 
silničního provozu bude odpovědnou osobou prováděna kontrola přechodného dopravního 
značení dle schváleného schématu a taktéž bude zajištěna jeho údržba. 

6. Přechodné dopravní značení bude používáno po dobu nezbytně nutnou a to pouze tehdy, mohlo-li by 
vlivem prováděných stavebních prací dojít k ohrožení bezpečnosti provozu nebo by mohli být provozem 
ohroženi pracovníci, kteří práce provádějí. 

7. Po skončení stavebních prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a trvalé uvedeno do 
původního stavu. 

8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, 
případně stanovené dopravní značení změnit. 
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Odůvodnění: 

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod obdržel dne 31.07.2017 návrh společnosti 
TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718, ke stanovení přechodné úpravy 
provozu na silnici III/05019 v obci a k. ú. Veletiny z důvodu realizace stavby Výstavba chodníku ve 
Veletinách. K žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona předloženo písemné vyjádření orgánu 
policie ze dne 17.07.2017 pod čj. KRPZ 75627-1/ČJ-2017-151106.  
Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod na základě posouzení žádosti a písemného vyjádření orgánu 
policie, stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích. 
 
(otisk razítka) 

 
JUDr. Martin Kubiš 
vedoucí Odboru správního 
  
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu se doručuje toto oznámení o návrhu opatření 
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, tedy dle § 25 správního řádu musí být 
vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 
15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce 
Městského úřadu Uherský Brod. 
 
Vyvěšeno dne:       Svěšeno dne: 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění oznámení: 
 

 

Příloha: 
Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 
TUFÍR, spol. s r. o., IDDS: bjn8qgk 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., Odd. majetkové správy Uherské Hradiště, IDDS: jjfsbqc 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: 
w6thp3w 
Obecní úřad Veletiny - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce na 
dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 






