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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 
11.04.2018 podala obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Vlčnov, IČ: 00291561, zastoupena na základě plné 
moci společností SILAMO s. r. o., U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod, IČ: 49970020, 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 14.02.2018 pod čj. KRPZ-16501-1/ČJ-
2018-151106, 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:  II/490, II/495, II/498, III/4957 a III/05019 a na místních komunikacích;  

v místě:  obec Vlčnov, Veletiny, město Hluk, obec Dolní Němčí, obec Nivnice, město Uherský 
Brod;  

z důvodu: uzavírky (úplné) provozu na silnici III/4957 a II/495 v obci Vlčnov v souvislosti s 
pořádáním slavnostní akce - Jízda králů Vlčnov 2018; 

v termínu: 27.05.2018 od 7:00 h do 17:00 h; 

rozsah úpravy: dle předložených schémat, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné 
úpravy, vypracované Ing. Josefem Handlem (datum únor 2017, zak. č. Ha-02/16). 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Jednotlivé svislé dopravní značky budou umístěny podle předloženého schématu. Jedná se o přechodné 
dopravní značení na silnicích II/490, II/495, II/498, III/4957 a III/05019 a na místních komunikacích, 
v souvislosti s konáním slavnostní akce Jízda králů Vlčnov 2018. 

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 14.02.2018 pod čj. 
KRPZ 16501-1/ČJ-2018-151106. Podmínky tohoto vyjádření budou respektovány: 



  

 

Spis.zn. OS-D/1230/18/Mi  Strana 2 (celkem 3) 

 Části úseku silnic II/495 a III/4957 v průtahu obce Vlčnov budou krátkodobě uzavřeny dne 
27.05.2018 v době od 7.00 hodin do 17.00 hodin (na dobu nezbytně nutnou). 

 Grafické provedení dopravních značek IS 11a bude korespondovat se skutečnou dopravní situací. 

 Kontrolní stanoviště budou řádně zabezpečena pořadatelskou službou. 

 Organizaci statické dopravy, určené pro parkování vozidel návštěvníků akce, zajistí pořadatel akce 
nebo městská policie (včetně navádění vozidel na provizorní parkoviště a zajištění správného 
způsobu stání za podmínky dodržení příslušných bezpečnostních odstupů). 

 Všichni účastníci akce (pořadatelé včetně doprovodu) jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kromě ustanovení § 53, § 54 a § 56 
citovaného zákona. 

 Za respektování všech stanovených podmínek, týkajících se dopravně bezpečnostního opatření, 
včetně instalace a včasného odstranění přechodného dopravního značení, zodpovídá pořadatel 
akce (oprávněná osoba). 

 S termínem uzavření dotčených pozemních komunikací bude v dostatečném časovém předstihu 
seznámena motoristická veřejnost, jichž se uzavřený prostor bezprostředně dotýká. 

 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. 

 Všechny příjezdové komunikace k uzavřeným úsekům budou z obou směrů jízdy řádně označeny 
příslušnými dopravními značkami. Na všech křižovatkách objízdné trasy budou osazeny dopravní 
značky IS 11b nebo IS 11c. 

 Po instalaci přechodného dopravního značení dojde k rozporu se značením trvalým, které bude 
překryto nebo dočasně odstraněno. Dočasná neplatnost dopravních značek může být řešena taktéž 
škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem, která musí být v šířce min. 50 mm a provedena z 
takového materiálu, aby při odstraňování nedošlo k poškození činné plochy značky. Páska musí být 
z retroreflexního materiálu třídy R´1 dle ČSN EN 12899-1. 

 Přechodné dopravní značení v základní velikosti v retroreflexním provedení bude umístěno dle 
platných norem a předpisů (ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení, technických podmínek 
TP 66 a TP 65 …). 

 Organizace dopravy bude po celou dobu konání jízdy králů zajištěna pořadateli kulturní akce 
(pořadatelskou službou s dostatečným počtem řádně poučených a způsobilých osob popř. městskou 
policií). 

 Na objízdné trase (vyznačené přechodným dopravním značením v obou směrech jízdy) musí být 
zabezpečen řádný stavebně-technický stav pozemní komunikace. Příčné a podélné nerovnosti a 
výtluky budou před využitím objízdné trasy opraveny. 

 Po celou dobu omezení dopravy bude ze strany pořadatele akce prováděna kontrola organizace 
dopravy a umístěného přechodného dopravního značení podle schváleného projektu a doplněných 
podmínek (vlastní zabezpečení). Taktéž bude zajištěna řádná údržba dopravního značení a to jak v 
uzavřeném úseku, tak na vyznačené objížďce. 

 Ihned po skončení uzavírky (kulturní akce) bude přechodné dopravní značení odstraněno a trvalé 
uvedeno do původního stavu. 

 Uzavírkou nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 Pokud dojde k znečištění či poškození vozovek pozemních komunikací (včetně jejich součástí a 
příslušenství), budou tyto neprodleně očištěny a uvedeny do původního stavu. 

 Případné změny v organizaci dopravy, 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 pan Jan Špíšek, za firmu 
provádějící instalaci přechodného dopravního značení – Silamo, s. r. o., tel. 777 650 162. 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 probíhající kulturní akce dojít k ohrožení bezpečnosti provozu nebo by mohli být provozem 
ohroženi návštěvníci této akce. 
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7. Po skončení kulturní akce 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. 

Odůvodnění: 
Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod obdržel dne 11.04.2018 návrh obce Vlčnov, Vlčnov 124, 687 
61 Vlčnov, IČ: 00291561, zastoupené na základě plné moci společností SILAMO s. r. o., U Porážky 2337, 
688 01 Uherský Brod, IČ: 49970020, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/490, II/495, II/498, 
III/4957 a III/05019 a na místních komunikacích pro vyznačení uzavírky (úplné) provozu na silnici III/4957 a 
II/495 v obci Vlčnov v souvislosti s pořádáním slavnostní akce - Jízda králů Vlčnov 2018. K žádosti bylo ve 
smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona předloženo písemné vyjádření orgánu policie ze dne 14.02.2018 pod 
čj. KRPZ 16501-1/ČJ-2018-151106. Bylo doloženo také souhlasné vyjádření majetkového správce 
dotčených silnic, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ze dne 06.02.2018 pod zn. ŘSZKUH 00879/18-
232.  
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 
 
Rozdělovník: 
Obec Vlčnov v zastoupení SILAMO s.r.o., IDDS: jeh2but 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, zastoupena odd. maj. správy UH, IDDS: jjfsbqc 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uh. Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
Obecní úřad Nivnice, Obecní úřad Dolní Němčí, Městský úřad Hluk, Obecní úřad Vlčnov, Obecní úřad 
Veletiny, Městský úřad Uherský Brod - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na 
úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
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