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Richard Piner, Benešovo nábřeží 3736, 760 01 Zlín 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále
jen "správní orgán") příslušný 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 žádosti, kterou dne 14.8.2017 podala fyzická osoba:
Richard Piner, zastoupen matkou Janou Havlíčkovou, Benešovo nábřeží 3736, 760 01 Zlín 1
(dále jen „žadatel“)
po projednání s dotčeným orgánem, tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, dopravním
inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín") pod č. j. KRPZ-90654-1/ČJ-2017-150506 ze dne X. X.
2016, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu a ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává opatřením obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komun.:
v obci:
v rozsahu:
z důvodu:

místní komunikace, ul. Benešovo nábřeží, na parkovací ploše před domem
č. p. 3736,
Zlín,
svislé dopravní značení č. IP 12 - "Vyhrazené parkoviště" s uvedením
registrační značky vozidla ZLK 93-00 namísto nápisu RÉSERVÉ, vodorovné
dopravní značení č. V 10e - "Vyhrazené parkoviště",
zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště pro osoby se zdravotním
postižením dle § 67 odst. 9 zákona o silničním provozu.

Při realizaci této místní úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány
následující podmínky:
1. Požadovanou místní úpravu provozu lze provést pouze k označení VPM, které se nachází na
parkovací ploše. Vyhrazené parkovací stání bude provedeno v souladu s platnou ČSN 73 6056 –
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
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2. Povrch předmětného parkovacího místa musí být ve vhodném stavebním provedení (případně je
nutno provést stavební úpravy), aby bylo možno provést vodorovné dopravní značení v potřebné
kvalitě a v souladu s platnými předpisy.
3. Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být v souladu se zákonem č.
361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými TP
65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (schváleno MD-OPK č.j. 532/2013120-STSP/1, s účinností od 1. srpna 2013), a dále v souladu s platnými TP 133 – „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (schváleno MD-OPK č.j. 538/2013-120STSP/1, s účinností od 1. srpna 2013).
4. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení třídy RA1. Technické
požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým předpisům, např. ČSN EN
12899-1, Vzorovým listům VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky, VL 6.2
Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky apod. (§ 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu).
5. Vodorovné dopravní značení doporučujeme provést v trvanlivějším provedení (strukturovaný plast)
z důvodu jeho snadnější údržby.
6. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována odbornou firmou, která má
platné oprávnění pro provádění těchto prací.
7. Musí být zajištěna viditelnost dopravního značení, a to nejméně na vzdálenost 50 m. Dopravní
značení nesmí být překrýváno jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení apod.).
8. Za instalaci a řádné provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle tohoto
opatření obecné povahy je odpovědný Ing. Petr Hlaváč, zaměstnanec Odboru koncepce a realizace
dopravních staveb Magistrátu města Zlína, tel. 577 630 607.
9. Termín provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: v nejbližším možném termínu
dle klimatických podmínek, nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy.
Odůvodnění:
Dne 14.8.2017 podal žadatel žádost o stanovení místí úpravy provozu na pozemních komunikacích, na
místní komunikaci ul. Benešovo nábřeží v obci Zlín, spočívající v umístění nového svislého a
vodorovného dopravního značení z důvodu zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště pro osoby se
zdravotním postižením dle § 67 odst. 9 zákona o silničním 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 přechodné úpravy provozu vydal písemné
vyjádření pod č.j. KRPZ-90654-1/ČJ-2016-150506 ze dne 23.8.2017. Připomínky DI PČR Zlín, uvedené
ve vyjádření, byly zapracovány do tohoto opatření obecné povahy. Současně byl doložen také souhlas
vlastníka místní komunikace, statutárního města Zlín ze dne 25.8.2017.
Dne 29.8.2017 zveřejnil správní orgán návrh opatření obecné povahy po projednání s DI PČR Zlín
veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření
obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Zlína po dobu 15-ti dnů a rovněž byl
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska Magistrátu města Zlína).
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby
podávaly své písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky. K návrhu opatření obecné povahy
mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění.
Ve 30-ti denní lhůtě od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly ze strany vlastníků nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva by mohly být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, podány žádné písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu.
Opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Benešovo
nábřeží ve Zlíně byl zpracován na základě žádosti pana Richarda Pinera, kterého zastupuje Jana
Havlíčková o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a o vydání povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa pro vozidlo držitele průkazu
osoby ZTP(ZTP/P).
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Na základě výše uvedeného vydal správní orgán toto opatření obecné povahy ve věci stanovení místní
úpravy provozu po projednání s dotčeným orgánem, tj. DI PČR Zlín.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Gabriela Divoková
referent odboru stavebních a dopravních řízení
Magistrátu města Zlína

otisk úředního razítka

Příloha jako nedílná součást opatření obecné povahy:
1 x Situace místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zasílá se Odboru vnitřní správy Magistrátu města Zlína 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:
žadatel (dodejky):
Richard Piner, Benešovo nábřeží č.p. 3736, 760 01 Zlín 1
Jana Havlíčková, Benešovo nábřeží č.p. 3736, 760 01 Zlín 1
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
ostatní:
Městská policie Zlín (e-mail), Santražiny č.p. 3312, 760 01 Zlín 1
Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Magistrátu města Zlína, L. Váchy č.p. 602, 760 01 Zlín 1
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1
dotčené osoby:
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje správní orgán toto 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
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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:
Odbor vnitřní správy Magistrátu města Zlína
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