MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
Spis. zn.:
čj.

ODS 365/2017 LaLe2
MUBPH 11350/2017

Oprávněná
úřední osoba:

Ing. Ladislav Ležák

Tel./fax:
E-mail:

573 501 961
lezak@mubph.cz

Datum:

07.06.2017

Společnost SKANSKA a.s., sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ:
26271303, zastoupená společností NVB LINE s.r.o., sídlo: Cukrovar 716, 768 21
Kvasice, IČ: 26979675, zastoupená zaměstnancem Ing. Darinou Rejhonovou, nar.
13.10.1977, bytem Spáčilova čp. 3643/37, 767 01 Kroměříž, adresa pro doručování:
LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (dále jen „ODS BpH“) 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 „zák. č. 361/2000 Sb.“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace
na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě
návrhu žadatele - společnosti SKANSKA a.s., sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha
8, IČ: 26271303 (dále jen „SKANSKA a.s.“), zastoupené na základě plné moci ze dne
31.05.2017 společností NVB LINE s.r.o., sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675
(dále jen „NVB LINE s.r.o“) zastoupené na základě plné moci ze dne 02.01.2017
zaměstnancem Ing. Darinou Rejhonovou, nar. 13.10.1977, bytem Spáčilova čp. 3643/37,
767 01 Kroměříž, podaném dne 06.06.2017, po projednání s dotčeným orgánem, kterým je
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž,
Dopravní inspektorát Kroměříž (dále jen „DI Kroměříž“) a jeho písemného vyjádření vydaném
dne 01.06.2017 čj.: KRPZ-61204-1/ČJ-2017-150806
opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) 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 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici:

silnice III/43816

v úseku:

mezi obcemi Chomýž a městem Bystřicí pod Hostýnem,
místní částí Hlinsko pod Hostýnem, silnice III/43816,

Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113

tel.: 573 501 911
fax: 573 501 968

www.mubph.cz
posta@mubph.cz

staničení km 0,060 – 1,225 (uzlový úsek č. 2 – Chomýž,
uzlové staničení km 0,015 – 1,165)
v termínu:

dle podatelem doloženého časového harmonogranu
stavby:
13.06.2017 – částečná uzavírka – frézování povrchu
vozovky – označení pracovního místa
14.06.2017 do 16.06.2017 (časová rezerva do 21.06.2017) –
úplná uzavírka – pokládka nového povrchu - s výjimkou
autobusů linkové osobní dopravy a vozidel integrovaného
záchranného systému

z důvodu:

oprava povrchu komunikace

v rozsahu úpravy:

dle přiložené situací s názvem „OBNOVA POVRCHU
VOZOVEK SIL. II. A III. TŘÍDY VE ZL. KRAJI V LETECH
2017-2018 – SOBJÍZDNÁ TRASA – HLINSKO P.H. –
CHOMÝŽ – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU – Frézování
stávajícího povrchu a Označení vyfrézovaného úseku“ a
„OBNOVA POVRCHU VOZOVEK SIL. II. A III. TŘÍDY VE ZL.
KRAJI V LETECH 2017-2018 – SOBJÍZDNÁ TRASA –
HLINSKO P.H. – CHOMÝŽ – PŘECHODNÁ ÚPRAVA
PROVOZU“, obě vypracované p. Vašutem, NVB LINE s.r.o.,
datum 31.05.2017, zn.: PDZ-17-145, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu a
byla odsouhlasena DI Kroměříž uvedené v jejím
vyjádření ze dne 01.06.2017 čj.: KRPZ-61204-1/ČJ-2017150806. Stavbou bude umožněn průjezd vozidel stavby,
autobusů linkové osobní dopravy a vozidel integrovaného
záchranného systému, dodatková tabulka E 13 umístěná
společně s dopravní značkou B1 - Zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech a s dopravním zařízením Z2 Zábrana pro označení uzavírky bude opatřena textem
„MIMO VOZIDEL STAVBY, BUS A IZS“.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici III/43816:
1. Budou užity a umístěny dopravní značky a dopravní zařízení v souladu se zák. č.
361/2000 Sb. a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 294/2015
Sb.“). Technické požadavky na dopravní značky budou odpovídat vyhl. č. 294/2015
Sb., ČSN EN 12899-1, Systému hodnocení přenosných svislých dopravních značek
(TP 143), Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „TP
65“), Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (dále
jen „TP 66“), Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
(TP 133) apod. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního
provedení.
2. Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné
signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po
nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný
důležitý veřejný zájem (ust. § 78 odst. 2,3 zák. č. 361/2000 Sb.).
3. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro
provádění těchto prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti
při provádění těchto prací (bod 6 dle TP 65 a bod 7 dle TP 66).
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4. O umístění přechodné úpravy provozu bude žadatelem neprodleně vyrozuměn ODS
BpH a DI kroměříž, rovněž o odstranění přechodné úpravy provozu budou uvedené
orgány vyrozuměny.
5. ODS BpH a DI Kroměříž mají právo kontroly a určení případných změn v dopravním
značení, bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu.
6. Za instalaci a stav uvedené přechodné úpravy provozu bude odpovědná osoba
určená žadatelem – Pavel Střílka, SKANSKA a.s., tel. 737 257 398.
7. Po celou dobu omezení silniční dopravy bude odpovědnou osobou (viz bod 6.)
prováděna průběžná kontrola umístěného přechodného dopravního značení dle
schválené situace. Taktéž bude zajištěna řádná údržba umístěného dopravního
značení a dopravního zařízení.

Odůvodnění:
Na základě návrhu žadatele podaného dne 06.06.2017 ve věci stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici III/43816 ve výše uvedeném úseku a termínu, z důvodu opravy povrchu
komunikace, zahájil ODS BpH řízení podle části šesté správního řádu (ustanovení ust. § 171
a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné OOP.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. byl návrh stanovení místní
úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je DI Kroměříž a který vydal
písemné vyjádření dne 01.06.2017 čj.: KRPZ-61204-1/ČJ-2017-150806. Bylo doloženo také
souhlasné vyjádření vlastníka dotčené silnice, tj. správce silnice III/43816 – Ředitelství silnic
Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, Oddělení majetkové správy, Kotojedy 56,
767 23 Kroměříž ze dne 31.05.2017.
Po obdržení návrhu a písemných vyjádření, ODS BpH stanovil výše uvedenou přechodnou
úpravu provozu na silnici III/43816. Přechodná úprava provozu bude realizována dle
schválené situace ve výše uvedeném úseku s tím, že stavbou bude umožněn průjezd vozidel
stavby, autobusů linkové osobní dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému,
dodatková tabulka E 13 umístěná společně s dopravní značkou B1 - Zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech a s dopravním zařízením Z2 - Zábrana pro označení uzavírky bude
opatřena textem „MIMO VOZIDEL STAVBY, BUS A IZS“.
Vzhledem k výše uvedenému je stanovení přechodné úpravy plně odůvodněno.
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nedoručoval zdejší správní úřad návrh
OOP a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
Proti OOP nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Ležák
referent ODS BpH
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:
1. situace dopravního značení dle textu (2 x A4)
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Toto OOP musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. OOP nabývá účinnosti pátým dnem po
vyvěšení.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Doručí se:
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH toto OOP dotčeným osobám
veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením
§ 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Bystřice
pod Hostýnem a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. OOP
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod
Hostýnem.
Dotčené osoby (dodejka, datová schránka)
Ing. Darina Rejhonová, bytem Spáčilova čp. 3643/37, 767 01 Kroměříž, adresa pro
doručování: LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice zastupující spol. NVB LINE s.r.o.,
sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice zastupující spol. SKANSKA a.s., sídlo: Křižíkova
682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, Oddělení majetkové
správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž
Dotčené orgány (datová schránka)
Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž
Dotčené osoby (datová schránka)
Pavel Střílka, SKANSKA a.s., sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Obecní úřad Chomýž
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Elektronický podpis - 7.6.2017
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