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S MUVIZ 001896/2020 ODSH/MB

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy (dále jen
„ODSH“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 30. ledna 2020, který podala společnost
KRESTA RACING s.r.o., se sídlem Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice IČ: 291 89 799,
(dále také „navrhovatel“),
po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále
jen „PČR DI Zlín“) ze dne 5.02.2020 č. j. KRPZ-14695-1/ČJ-2020-150506 a v souladu s ust. § 171
a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5, odst. 6 zákona
o silničním provozu
stanoví přechodnou úpravu provozu
na níže uvedených pozemních komunikacích:



místní komunikace č. 3c – ul. Tyršova, č. 29c – ul. Zahradní
veřejně přístupné účelové komunikace
(úsek: Vizovice – Těchlov – Čamínka – Chrastěšovské Paseky – délka úseku 2,90 km)

obec:

Vizovice katastrální území: Vizovice

v rozsahu předloženého situačního výkresu přechodného dopravního značení, který je nedílnou součástí
tohoto stanovení, zpracovala společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Mana s.r.o., IČ: 282 73 699, s předchozím
souhlasem vlastníka předmětných komunikací a souhlasným stanoviskem DI PČR Zlín
v termínu: 01.03.2020 – 12.12.2020 (max. 2 dny v měsíci)
podle Rozhodnutí o povolení uzavírky provozu vydaného ODSH MěÚ Vizovice
z důvodu: celková uzavírka pozemních komunikací pro testování závodních vozů.

IČ: 00284653
web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 175, fax: 577 599 185
e-mail:marie.baluskova@vizovice.eu

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány
následující podmínky:
1. Dopravní značení bude užito a umístěno na náklady navrhovatele a umístěno v souladu se zákonem
o silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu
na pozemních komunikacích a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích.
2. Testování vozidel nebude probíhat v době konání významných akcí v dané oblasti (Trnkobraní,
Master‘s of Rock, apod.).
3. Testování vozidel nebude v termínové kolizi s prováděním stavebních prací na předmětných úsecích
komunikací, nesmí být negativně ovlivněno jinými akcemi, ani jiné akce, např. vedení objížďky,
přechodnou úpravu provozu, negativně ovlivňovat, popř. musí tyto akce probíhat v řádné koordinaci.
4. Konkrétní termín testování vozů a umístění přechodného dopravního značení bude ODSH MěÚ
Vizovice nahlášen vždy minimálně 14 dopředu.
5. Dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou a bude po dobu celé akce udržováno
čisté a přehledné.
6. Jakékoliv vjezdy do uzavřeného úseku komunikace (začátek a konec tratě, vjezdy z okolních parcel
podél tratě) budou fyzicky (ne dopravní páskou) uzavřeny dopravním značením a zařízením (DZ
č. „B1“ + „Z 2“ – na celou šířku komunikace), popř. i za stálé přítomnosti pořadatele. Testování
nebude probíhat za snížené viditelnosti (max. tma, mlha, husté sněžení, hustý déšť apod.)
7. Vzhledem k charakteru akce bude vždy před začátkem testovacích jízd proveden kontrolní průjezd
celým uzavřeným úsekem z důvodu kontroly provedených bezpečnostních opatření a získání
přehledu o situaci na uzavřených komunikacích a v jejich okolí.
8. Ve výjimečných případech lze pro vjezd do uzavřených úseků povolit vjezd na základě zvláštního
povolení (viz příloha).
9. Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály,
dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po dobu nezbytně
nutnou, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem (§ 78 odst. 2,3 zákona
o silničním provozu). V případě, že akce nebude probíhat, bude DZ odstraněno.
10. Před uvedením výše uvedeného úseku do běžného provozu budou stávající dopravní značení
i pozemní komunikace uvedeny do původního nebo stanoveného stavu.
11. Přechodná úprava provozu bude realizována odbornou firmou, která má platné oprávnění pro
provádění těchto prací a způsobilost pro zajištění jakosti provádění dopravního značení.
12. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí rozhodnutí ve věci povolení uzavírky
provozu na dotčených komunikacích.
13. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního
značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu
a včasné odstranění bude zodpovědný pan Roman Kresta, jednatel navrhovatele, tel. 775 775 577.
14. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI PČR
Zlín a ODSH MěÚ Vizovice.
15. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může ODSH MěÚ Vizovice stanovit další dopravní
značení, příp. stanovené dopravní značení změnit nebo zrušit.
Odůvodnění:
ODSH MěÚ Vizovice obdržel od navrhovatele dne 30.01.2020 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
na výše uvedených místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci a k. ú. Vizovice
v souvislosti s omezením obecného užívání komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti provozu v průběhu
testování závodních vozů žadatele, v rozsahu přiloženého situačního výkresu dopravního značení.
Přílohou žádosti byl návrh dopravního značení zpracovaný společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Mana s.r.o.,
IČ: 282 73 699, popis zajištění tratě, vzor povolení k vjezdu do uzavřené části pozemní komunikace
a souhlas vlastníka dotčených komunikací města Vizovice, č. j. MUVIZ 000479/2020-ST ze dne 28.01.2020,
schváleno usnesením RMV č. 21/16/20 dne 20.01.2020. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním
provozu byl návrh stanovení projednán s dotčenými orgány podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona
o silničním provozu; souhlasné stanovisko DI PČR Zlín k přechodné úpravě provozu na dotčených pozemních
komunikacích bylo vydáno dne 5.02.2020 pod č. j. KRPZ-14695-1/ČJ-2020-150506. Připomínky DI PČR Zlín
byly zapracovány do podmínek tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Dalšími uvedenými podmínkami
správní úřad sleduje ochranu dotčených komunikací před případnými nežádoucími důsledky
a bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
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Svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení upravuje zákon č. 361/2000 Sb. a jeho prováděcí
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Tato
pravidla platí pro všechny druhy pozemních komunikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové komunikace.
ODSH MěÚ Vizovice po posouzení návrhu a předložených podkladů stanovil přechodnou úpravu provozu
na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v rozsahu předložené situace v souladu s ust. § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu, kde je stanoveno, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, přičemž takové opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Stanovení tohoto dopravního značení je nutné za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu
na pozemních komunikacích v průběhu testování závodních vozů. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení
dopravního značení plně odůvodněno.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy dle ust. § 77 odst. 5 věty poslední nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje rozhodnutí o omezení obecného užívání pozemních
komunikací vydané místně a věcně příslušným silničním správním úřadem.
„otisk razítka“

Bc. Marie Balusková, v. r.
(podepsáno elektronicky)
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha:
situační výkres s návrhem dopravního značení
vzor povolení k vjezdu
Toto opatření obecné povahy č. j. MUVIZ 001896/2020 musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Vizovice po dobu 15 dnů. Současně bude v souladu s ust. § 25 odst. 2 správného řádu zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Datum vyvěšení ………….

Datum sejmutí ……………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: ……………………….

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu
……………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby razítko:
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Vizovice.
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Rozdělovník:
KRESTA RACING s.r.o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice, IDDS: cvjgt9x
Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně)
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín,
IDDS: w6thp3w
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, obvodní oddělení Vizovice, Slušovská 425, 763 12 Vizovice
(osobně)
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, podatelna
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