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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VE VĚCI STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "správní orgán"), jako příslušný
orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ust. § 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 o silničním provozu"), na základě návrhu, který podala
právnická osoba:
Obec Březůvky, IČO 00283843, Březůvky 1, 763 45 Březůvky,
kterou zastupuje Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 28273699, Květná 1684, 769 01 Holešov (dále jen
„navrhovatel“),
zahájil dne 15.3.2018 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/49019 a na
bezejmenných místních komunikacích v obci Březůvky, spočívající v umístění nového svislého
dopravního značení „č. P 2 – Hlavní pozemní komunikace“ /2x/, „č. P 4 – Dej přednost v jízdě!“ /1x/, a
dále v přemístění stávajícího svislého dopravního značení „č. IZ 4a – Obec“ a „č. IZ 4b – Konec obce“,
v rozsahu dle přiložené situace návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, která je
nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy. Důvodem návrhu stanovení místní úpravy
provozu je potřeba doplnit dopravní značení upravující přednost v jízdě, resp. zvýšení bezpečnosti
silničního provozu.
Správní orgán projednal návrh stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, tj. Krajským
ředitelstvím policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín"). Písemné
vyjádření č.j. KRPZ-31362-1/ČJ-2018-150506 ze dne 15. 3. 2018 je pokladem pro toto řízení.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy ve věci
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/49019 a na bezejmenných místních komunikacích v obci
Březůvky kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit písemné připomínky u správního orgánu a dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k
návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/49019 a na
bezejmenných místních komunikacích v obci Březůvky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, podat písemné odůvodněné námitky proti návrhu ke správnímu orgánu.
Správní orgán podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici
č. III/49019 a na bezejmenných místních komunikacích v obci Březůvky, podávaly písemné připomínky
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nebo písemné odůvodněné námitky doručením správnímu orgánu, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174
odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Do podkladů návrhu lze nahlédnout v kanceláři správního orgánu (nám. Míru 12, 761 40 Zlín, kancelář č.
316, v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., mimo úřední dny po telefonické domluvě).
Odůvodnění
Dne 15.3.2018 podal navrhovatel návrh ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici č. III/49019 a na bezejmenných místních komunikacích v obci Březůvky,
spočívající v umístění nového svislého dopravního značení „č. P 2 – Hlavní pozemní komunikace“ /2x/,
„č. P 4 – Dej přednost v jízdě!“ /1x/, a dále v přemístění stávajícího svislého dopravního značení „č. IZ 4a
– Obec“ a „č. IZ 4b – Konec obce“, v rozsahu dle přiložené situace návrhu místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, která je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy, a to z
důvodu potřeby doplnit dopravní značení upravující přednost v jízdě, resp. z důvodu zvýšení bezpečnosti
silničního provozu.
V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh místní úpravy
provozu s dotčeným orgánem, tj. DI PČR Zlín, který k návrhu místní úpravy provozu vydal písemné
vyjádření pod č.j. KRPZ-31362-1/ČJ-2018-150506 ze dne 15. 3. 2018. V písemném vyjádření uvedl DI
PČR Zlín mj. následující připomínky:
- 1. „V případě požadované změny místní úpravy provozu (přesun DZ č. „IZ 4a“ a č. „IZ 4b“)
upozorňujeme, že u požadovaného dopravního značení, které má být přesunuto, je třeba, aby byly
splněny určité podmínky jejich umístění, např. zajištění viditelnosti ze vzdálenosti min. 100m při
vjezdu do obce, a zejména již samotné uspořádání komunikace a jejího okolí má upozornit řidiče
na změnu dopravního režimu. Přesunutí požadovaného dopravního značení by tedy měly
předcházet stavební úpravy průjezdního úseku dané komunikace, např. umístění silničních obrub
po obou stranách komunikace se zachováním příslušné šířky komunikace mezi obrubami,
vybudování komunikace pro pěší – chodníku, veřejného osvětlení apod.“
- 2. „S ohledem na stávající dopravní situaci a dopravně technický a stavební stav účelové
komunikace, lze akceptovat přesun požadovaného dopravního značení do vyznačeného místa, ale
s přihlédnutím na budoucí rozvoj obce, včetně motorizace a hustoty provozu žádáme, aby byly do
plánu stavebního rozvoje obce pro nejbližší období zahrnuty i stavební úpravy předmětného
úseku komunikací, korespondující s bodem č. 1 – viz výše.“
Správní orgán provedl v řešené lokalitě místní šetření se zaměřením na stavební a dopravně technický
stav dotčených pozemních komunikací, načež podaný návrh místní úpravy provozu posoudil a s výše
uvedenými připomínkami DI PČR Zlín se v podstatě ztotožnil. Výše uvedené požadavky uvedené ve
vyjádření DI PČR Zlín budou proto následně zapracovány do podmínek realizace dané místní úpravy
provozu v rámci opatření obecné povahy.
Na základě návrhu navrhovatele a s ohledem na výše uvedené připomínky DI PČR Zlín vydal správní
orgán tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/49019
a na bezejmenných místních komunikacích v obci Březůvky, a to z důvodu potřeby doplnit dopravní
značení upravující přednost v jízdě, resp. z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Ing. Martin Hapák
referent odboru stavebních a dopravních řízení
Magistrátu města Zlína
otisk úředního razítka
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Příloha jako nedílná součást návrhu opatření obecné povahy:
1 x návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – situace

Zasílá se Magistrátu města Zlína, odboru vnitřní správy a Obecnímu úřadu Březůvky se žádostí o
vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení
potvrzeného dokumentu správnímu orgánu. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem
umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Vyvěšeno dne .............................
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne .................................
razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
Dopravní značení Mana s.r.o., IDDS: ck4zkyk
sídlo: Květná č.p. 1684, 769 01 Holešov
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
ostatní:
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Obec Březůvky, IDDS: c8zbutv
sídlo: Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
dotčené osoby:
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje správní orgán tento návrh opatření obecné povahy
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s
ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Zlína a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou.
úřad pro vyvěšení písemnosti na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Zlína, odbor vnitřní správy
Obecní úřad Březůvky, IDDS: c8zbutv
sídlo: Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky

