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spis. zna ka / . jednací                         oprávn ná ú ední osoba / tel. / e-mail                                      ve  Valašském Mezi í í 
SZ MeUVM 134742/2021/2 Zden k Sadílek / 571 674 469 / sadilek@muvalmez.cz           15. 11. 2021 
MeUVM 134742/2021 
 

VE EJNÁ VYHLÁŠKA 

 
OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 

  
Stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
M stský ú ad Valašské Mezi í í, odbor dopravn  správních agend (dále jen „ODSA M Ú Valašské 
Mezi í í“) jako p íslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona . 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  (zákon o silni ním provozu), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zák. . 361/2000 Sb.“) na základ  návrhu ze dne 09. 11. 2021, který 
podala spole nost KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, I O: 62360213, v zastoupení 
spole ností NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, I O: 26979675, na základ  plné moci ze 
dne 26. 10. 2021 (dále také „navrhovatel“), po projednání s dot eným orgánem, kterým je Policie R, 
Krajské editelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – úsek 
dopravního inženýrství (dále jen „DI P R Vsetín“), 
 
opat ením obecné povahy podle ust. § 171 a násl. ásti šesté zákona . 500/2004 Sb., správní ád, 
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „správní ád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. . 
361/2000 Sb., 

 
s t a n o v í 

p echodnou úpravu provozu 
 

na silnici III/4868, k.ú. Zašová a k.ú. St ítež nad Be vou a místních komunikacích k.ú. Zašová, 
parc. . 4009, 4218, k.ú. St ítež nad Be vou parc. . 1581/20, v úsecích dle p íloh . 1 a 2, které 
jsou nedílnou sou ástí tohoto stanovení, 
 
z d vodu zvláštního užívání, uzavírky silnice III/4868 a místní komunikace a vyzna ení objízdné trasy 
p i uzavírce silnice III/4868 a místní komunikace, v souvislosti se stavební inností v rámci akce 
„Silnice I/35 St ítež - k ižovatka“,  
 
v termínu:  20. 11. 2021 – 19. 12. 2021,    
 
v rozsahu dopravního zna ení podle situací dopravního zna ení s názvem „P echodná úprava 
provozu Dopravn  inženýrská opat ení fréza, pokládka; Silnice I/35 St ítež - k ižovatka“, kterou 
vypracoval p. Vašut, NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, datum 22. 10. 2021 - p íloha . 
1, která je nedílnou sou ástí tohoto stanovení a „P echodná úprava provozu Dopravn  inženýrská 
opat ení dokon ovací práce; Silnice I/35 St ítež - k ižovatka“, kterou vypracoval p. Vašut, NVB LINE 
s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, datum 22. 10. 2021 - p íloha . 2, která je nedílnou sou ástí 
tohoto stanovení s tím, že p i realizaci výše uvedené p echodné úpravy provozu budou respektovány 
následující podmínky: 

 

M STSKÝ Ú AD  
VALAŠSKÉ MEZI Í Í 

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Mezi í í 
http://www.valasskemezirici.cz 

ODBOR 
DOPRAVN  SPRÁVNÍCH 

AGEND 
 

NVB LINE s.r.o. 
Cukrovar 716 
768 21 Kvasice 
I O: 26979675 
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1. Dopravní zna ení bude užito, umíst no v souladu se zákonem . 361/2000 Sb., v platném 
zn ní, vyhláškou . 294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, v platném zn ní a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro ozna ování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“ (schváleno Ministerstvem dopravy j. 21/2015-
120-TN/1 ze dne 12. b ezna 2015 s ú inností od 1. dubna 2015) a TP 65 „Zásady pro 
dopravní zna ení na pozemních komunikacích“ (schváleno MD R .j. 532/2013-120-STSP/1 
ze dne 31.7.2013 s ú inností od 1.8.2013). 

2. Budou dodrženy podmínky uvedené v písemném vyjád ení Policie R, Krajského editelství 
policie Zlínského kraje, územního odboru Vsetín, dopravního inspektorátu – úseku dopravního 
inženýrství pod .j. KRPZ-111595-1/ J-2021-151506 ze dne 01. 11. 2021. Práce v pr b hu 
zimního období (01. 11. 2021 – 31. 03. 2022) budou s ohledem na klimatické podmínky 
provád ny pouze takovém p ípad  a rozsahu, že bude zajišt na ádná zimní údržba a 
nedocházelo k vytvá ení kolizních míst na komunikacích v souladu s p íslušnými 
ustanoveními zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V p ípad , že 
nastavení SSZ nebude umož ovat vyhovující p evedení dopravy na silnici I/35 a to 
s ohledem na její intenzitu v dopravní špi ce, bude provoz usm r ován ádn  
pou enými a ozna enými osobami a to v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zákona . 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zm nách n kterých zákon  
(zákon o silni ním provozu).    

3. P i provád ní prací nesmí být zne iš ovány pozemní komunikace. Pokud by p esto 
ke zne išt ní došlo, musí být neprodlen  išt na.  

4. V p ípad , že budou z ízeny náhradní komunikace pro p ší (nap . kolem pracovního místa) 
a p ístupy (p íjezdy) k objekt m u pracovních míst (nap . k rodinným dom m), bude nutno tyto 
upravit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpe nosti silni ního provozu chodc . Pracovní místo 
bude od okolí (zejména od p ších tras) odd leno vhodným zp sobem, nap . zábradlím. 

5. Osazení dopravního zna ení zajistí navrhovatel. Za ádné provedení dopravn  
bezpe nostního opat ení – odbornou montáž dopravního zna ení podle tohoto 
stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu p echodné úpravy provozu 
a v asné odstran ní, v etn  dodržení výše uvedených podmínek stanovení je 
odpov dný Miloš Leví ek, KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál. 

6. Zhotovitel dopravního zna ení musí mít platné oprávn ní pro provád ní t chto prací 
(živnostenský list) a zp sobilost pro zajišt ní jakosti provád ní SDZ. 

7. Zna ky, sv telné signály a dopravní za ízení související s pracovním místem se umis ují až 
bezprost edn  p ed za átkem prací s ohledem na dobu pot ebnou k jejich instalaci. Není-li to 
možné, musí být jejich platnost do asn  zrušena zakrytím nebo jiným vhodným zp sobem 
tak, aby zna ky, sv telné signály a dopravní za ízení nebyly viditelné z žádného jízdního 
sm ru. 

8. Dopravní zna ení musí být aktualizováno odpovídajícím zp sobem v souladu s postupem 
prací a po jejich ukon ení neprodlen  odstran no. 

9. V p ípad , že práce nebudou provád ny a na komunikaci nebudou mechanismy ani materiál, 
ale akce nebude ukon ena, bude dopravní zna ení upraveno tak, aby ádn  ozna ovalo 
rozpracovaný úsek komunikace (v etn  použití výstražných sv tel za snížené viditelnosti) 
s ohledem na maximální zajišt ní bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu v daném úseku. 

10. Navrhovatel je povinen udržovat stanovené p echodné dopravní zna ení a dopravní za ízení 
v nezávadném stavu, isté a p ehledné. 

11. Bude užito dopravních zna ek základního rozm ru, retroreflexního provedení RA1. Technické 
požadavky na dopravní zna ení v etn  nosných konstrukcí budou odpovídat zvláštním 
technickým p edpis m, nap . SN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní zna ení“ a dalším 
souvisejícím p edpis m a normám (dle § 62 odst. 6 zák. . 361/2000 Sb.). 

12. Stálé dopravní zna ení, které by bylo v rozporu se zna ením p echodné úpravy provozu, bude 
v souladu s TP 66 „Zásady pro ozna ování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 
p ekryto nebo škrtnuto. 

13. P ípadné operativní zm ny p echodného dopravního zna ení prob hnou po konzultaci s DI 
P R Vsetín a ODSA M Ú Valašské Mezi í í.  

14. Toto stanovení p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje správní 
rozhodnutí v cn  a místn  p íslušného silni ního správního ú adu vydané pro zvláštní užívání 
nebo uzavírku dot ené pozemní komunikace.   
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O d  v o d n  n í 
ODSA M Ú Valašské Mezi í í, obdržel dne 09. 11. 2021 pod .j. MeUVM 134742/2021 návrh 
spole nosti KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, I O: 62360213, v zastoupení 
spole ností NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, I O: 26979675, na základ  plné moci ze 
dne 26. 10. 2021, ve v ci stanovení p echodné úpravy provozu na silnici III/4868, k.ú. Zašová a k.ú. 
St ítež nad Be vou a místních komunikacích k.ú. Zašová, parc. . 4009, 4218, k.ú. St ítež nad Be vou 
parc. . 1581/20, v úsecích dle p íloh . 1 a 2, které jsou nedílnou sou ástí tohoto stanovení, z d vodu 
zvláštního užívání, uzavírky silnice III/4868 a místní komunikace a vyzna ení objízdné trasy p i 
uzavírce silnice III/4868 a místní komunikace, v souvislosti se stavební inností v rámci akce „Silnice 
I/35 St ítež - k ižovatka“, v rozsahu dopravního zna ení podle situací dopravního zna ení s názvem 
„P echodná úprava provozu Dopravn  inženýrská opat ení fréza, pokládka; Silnice I/35 St ítež - 
k ižovatka“, kterou vypracoval p. Vašut, NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, datum 22. 
10. 2021 - p íloha . 1, která je nedílnou sou ástí tohoto stanovení a „P echodná úprava provozu 
Dopravn  inženýrská opat ení dokon ovací práce; Silnice I/35 St ítež - k ižovatka“, kterou vypracoval 
p. Vašut, NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, datum 22. 10. 2021 - p íloha . 2, která je 
nedílnou sou ástí tohoto stanovení. 
ODSA M Ú Valašské Mezi í í zahájil dne 09. 11. 2021 ízení podle ásti šesté správního ádu (§ 171 
a násl. správního ádu), kterým se vydává závazné opat ení obecné povahy. Návrh stanovení 
p echodné úpravy provozu byl projednán s dot eným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. 
. 361/2000 Sb. tj. s DI P R Vsetín, ODSA M Ú Valašské Mezi í í, dne 09. 11. 2021 ODSA M Ú 

Valašské Mezi í í obdržel vyjád ení DI P R Vsetín .j. KRPZ-111595-1/ J-2021-151506 ze dne 
01. 11. 2021. P ipomínky DI P R Vsetín jsou sou ástí podmínek tohoto stanovení.  
ODSA M Ú Valašské Mezi í í stanovil výše uvedenou p echodnou úpravu provozu na silnici III/4868, 
k.ú. Zašová a k.ú. St ítež nad Be vou a místních komunikacích k.ú. Zašová, parc. . 4009, 4218, k.ú. 
St ítež nad Be vou parc. . 1581/20, v úsecích dle p íloh . 1 a 2, které jsou nedílnou sou ástí tohoto 
stanovení za ú elem zajišt ní bezpe nosti a plynulosti provozu v souvislosti se stavební inností v 
rámci akce „Silnice I/35 St ítež - k ižovatka“. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního 
zna ení pln  od vodn no. 
Podle § 77 odst. 5 zák. . 361/2000 Sb. nedoru oval ODSA M Ú Valašské Mezi í í návrh opat ení 
obecné povahy a nevyzýval dot ené osoby k podávání p ipomínek nebo námitek. 
Proti opat ení obecné povahy nelze podat opravný prost edek (§ 173 odst. 2 správního ádu). 
Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým dnem po vyv šení (§ 77 odst. 5 zák. 
. 361/2000 Sb.). 

 
 
 
otisk razítka 
 
Zden k Sadílek, v. r. 
referent odboru dopravn  správních agend, 
M stský ú ad Valašské Mezi í í 
(dokument opat en elektronickým podpisem) 
 
 
P ílohy: 

1. P echodná úprava provozu Dopravn  inženýrská opat ení fréza, pokládka; Silnice I/35 St ítež 
– k ižovatka 

2. P echodná úprava provozu Dopravn  inženýrská opat ení dokon ovací práce; Silnice I/35 
St ítež – k ižovatka 

 
 
Toto opat ení obecné povahy musí být vyv šeno po dobu 15 dn . Opat ení obecné povahy nabývá 
ú innosti pátým dnem po vyv šení.  
 
 
Vyv šeno dne: …………………     Sejmuto dne: ………………. 
razítko a podpis oprávn né osoby                                    razítko a podpis oprávn né osoby  
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Právní ú inky doru ení má výhradn  doru ení ve ejnou vyhláškou prost ednictvím ú ední 
desky M stského ú adu Valašské Mezi í í. 
 
 
Doru í se: 
Dot ené osoby (ve ejnou vyhláškou): 
V souladu s § 173 odst. 1 správního ádu doru uje ODSA M Ú Valašské Mezi í í toto opat ení 
obecné povahy dot eným osobám ve ejnou vyhláškou. Doru ení ve ejnou vyhláškou bude provedeno 
v souladu s ustanovením § 25 správního ádu tak, že se písemnost vyv sí na ú ední desce M stského 
ú adu Valašské Mezi í í a sou asn  bude zve ejn na zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. 
Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým dnem po vyv šení na ú ední desce M stského 
ú adu Valašské Mezi í í. 
 
Dot ené osoby:  

• NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, I O: 26979675, datová schránka  
• editelství silnic Zlínského kraje, p ísp vková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, 

I O: 70934860, pracovišt : Odd. majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Mezi í í, 
datová schránka 

• Obec St ítež nad Be vou, St ítež nad Be vou 193, 756 52 St ítež nad Be vou, I O: 
00635839, datová schránka 

• Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, I O: 00304476, datová schránka 
 
Dot ené orgány (datová schránka): 

• Policie R, Krajské editelství Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – 
úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, I O: 72052767  

 
Ostatní: 

• M stský ú ad Valašské Mezi í í, Odbor územního plánování a stavebního ádu, Soudní 1221, 
757 01 Valašské Mezi í í, se žádostí o bezodkladné vyv šení oznámení na ú ední desce 
na dobu nejmén  15 dn  a o zp tné zaslání potvrzeného vyv šení po uvedenou dobu. 

• Obecní ú ad Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, se žádostí o bezodkladné vyv šení 
oznámení na ú ední desce na dobu nejmén  15 dn  a o zp tné zaslání potvrzeného 
vyv šení po uvedenou dobu, datová schránka 

• Obecní ú ad St ítež nad Be vou, St ítež nad Be vou 193, 756 52 St ítež nad Be vou, se 
žádostí o bezodkladné vyv šení oznámení na ú ední desce na dobu nejmén  15 dn  a o 
zp tné zaslání potvrzeného vyv šení po uvedenou dobu, datová schránka 

• M stský ú ad Rožnov pod Radhošt m, Odbor dopravy, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod 
Radhošt m, datová schránka   

• Krajský ú ad Zlínského kraje, t . Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Odbor dopravy a silni ního 
hospodá ství, odd lení silni ního hospodá ství, datová schránka  

• M stský ú ad Valašské Mezi í í, Odbor dopravn  správních agend, Soudní 1221, 757 01 
Valašské Mezi í í, pracovišt  Zašovská 784, 757 01 Valašské Mezi í í (spis) 






