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Obec Slavkov pod Hostýnem
IČ: 00287733
Slavkov pod Hostýnem 14
768 61 BYSTŘICE P. H.

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 „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), příslušný orgán státní správy ve
věcech stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích
a na veřejně přístupných účelových komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na
silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě
návrhu žadatele obce Slavkov pod Hostýnem, IČ: 00287733, Slavkov pod Hostýnem 14, 768
61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen „obec Slavkov“), po projednání s dotčeným orgánem,
kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravním
inspektorátem Kroměříž (dále jen „PČR DI Kroměříž“), na základě vyjádření ze dne
25.07.2016 č. j. KRPZ-78159-1/ČJ-2016-150806,
opatřením 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
písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

stanoví
místní úpravu provozu
na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc. č. 1391/1 a 1391/3
v k. ú. Slavkov pod Hostýnem
v úseku:

prostor křižovatky s veřejně přístupnou účelovou komunikací vedoucí
k „Myslivecké chatě“ po křižovatku s účelovou komunikací vedoucí
„Pod Valy“ v k. ú. Slavkov pod Hostýnem (viz situace širších vztahů,
situace 1 a situace 2 v příloze),

z důvodu:

omezení veřejného přístupu na základě rozhodnutí Obecního úřadu
Slavkov pod Hostýnem čj. 222/2015 ze dne 26.11.2015, které nabylo
právní moci dne 14.12.2015

v rozsahu: dle situace širších vztahů, situace 1 a situace 2 (viz příloha), které jsou
nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu,
vypracované Ing. Jiřinou Drekslerovou s datem 02/2015
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- 4x A22 Jiné nebezpečí + E13 – text „ZÁVORA“
- 2x B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 – text „MIMO
VOZIDEL S POVOLENÍM OÚ SLAVKOV P. H.“
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení musí být užito a umístěno v souladu s ustanoveními zákona o
provozu na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Svislé dopravní značení bude užito a provedeno v souladu se Zásadami pro
dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 schválených MD ČR č.j.
532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013 (dále jen „TP
65“).
3. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
4. Technické požadavky na vodorovné dopravní značení budou odpovídat zvláštním
technickým předpisům, např. ČSN EN 12899 – 1, 2 ad.
5. Stanovená místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na
pozemcích parc. č. 1391/1 a 1391/3 v k. ú. Slavkov pod Hostýnem bude realizována
podle výše uvedené situace nejpozději do jednoho měsíce po nabytí účinnosti tohoto
opatření obecné povahy.
6. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací
(živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění dopravního značení
podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních
prací.
7. Za řádné provedení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci
na pozemcích parc. č. 1391/1 a 1391/3 v k. ú. Slavkov pod Hostýnem podle tohoto
stanovení odpovídá obec Slavkov pod Hostýnem, IČ: 00287733, Slavkov pod
Hostýnem 14, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

Odůvodnění:
ODS BpH obdržel dne 17.08.2016 návrh, který podala obec Slavkov pod Hostýnem, IČ:
00287733, Slavkov pod Hostýnem 14, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, jehož důvodem je
omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc. č.
1391/1 a 1391/3 v k. ú. Slavkov pod Hostýnem na základě rozhodnutí Obecního úřadu
Slavkov pod Hostýnem čj. 222/2015 ze dne 26.11.2015, které nabylo právní moci dne
14.12.2015. Jedná se o umístění DZ č. A22 Jiné nebezpečí + E13 – text „ZÁVORA“ (4x) a
DZ č. B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + E13 – text „MIMO VOZIDEL
S POVOLENÍM OÚ SLAVKOV P. H.“ (2x), dle situace širších vztahů, situace 1 a situace 2
(viz příloha), které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu,
vypracované Ing. Jiřinou Drekslerovou s datem 02/2015, a které byly doloženy současně
s návrhem. Tyto situace byly upraveny dle připomínek uvedených ve vyjádření PČR DI
Kroměříž ze dne 25.07.2016 č. j. KRPZ-78159-1/ČJ-2016-150806.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních
komunikacích se k návrhu dopravního značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy
provozu písemně vyjádřila PČR DI Kroměříž dne 25.07.2016 č. j. KRPZ-78159-1/ČJ-2016150806.
ODS BpH zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a násl. správního řádu),
kterým se vydává závazné opatření obecné povahy tím, že doručil návrh opatření obecné
povahy pod čj.: MUBPH 17541/2016 ze dne 24.08.2016 veřejnou vyhláškou podle ust. § 25
správního řádu, v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy
s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem po
dobu 15 dnů a rovněž způsobem umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce
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Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem. Návrh opatření obecné povahy byl rovněž
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Slavkov pod Hostýnem. Dotčené osoby byly
v návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby
podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož
práva, povinnosti nebo zájmy mohly být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u ODS BpH písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu k ODS BpH písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na
pozemcích parc. č. 1391/1 a 1391/3 v k. ú. Slavkov pod Hostýnem se přímo dotýkal zájmů
vlastníka dotčené pozemní komunikace, tj. obce Slavkov pod Hostýnem, Slavkov pod
Hostýnem 14, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a dále kteréhokoliv účastníka silničního
provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc. č. 1391/1 a 1391/3
v k. ú. Slavkov pod Hostýnem ve výše uvedeném úseku.
ODS BpH stanovil na základě výše uvedených podkladů místní úpravu provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc. č. 1391/1 a 1391/3 v k. ú. Slavkov pod
Hostýnem z důvodu omezení veřejného přístupu na základě rozhodnutí Obecního úřadu
Slavkov pod Hostýnem čj. 222/2015 ze dne 26.11.2015, které nabylo právní moci dne
14.12.2015.
Rozhodnutí o námitkách
Námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách
Vzhledem k tomu, že námitky dle § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 správního řádu).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Ležák
referent ODS BpH
(dokument opatřen elektronický podpisem)
Příloha:
1. situace dopravního značení dle textu
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po dni
vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti.

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

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

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

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem.
Doručí se:
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH toto oznámení 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. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den
doručení je dnem zveřejnění návrhu.
Dotčené osoby (datová schránka):
Obec Slavkov, IČ: 00287733, Slavkov pod Hostýnem, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Dotčené orgány (datová schránka):
Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž, DS: w6thp3w
Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem
se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Elektronický podpis - 31.10.2016
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