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14.09.2022

Že-Stav, s.r.o., IČ 276 97 347, sídlem Víceměřice č. ev. 13, 798 26 Víceměřice,
zastoupená spol. Dopravní značení Mana s.r.o., IČ 28273699, sídlem Květná 1684,
769 01 Holešov

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 – spol. Že-Stav, s.r.o., IČ 276 97 347, sídlem Víceměřice č. ev. 13, 798 26
Víceměřice, zastoupená spol. Dopravní značení Mana s.r.o., IČ 28273699, sídlem Květná
1684, 769 01 Holešov (dále jen „Že-Stav, s.r.o.“), zastoupené na základě plné moci ze dne
01.09.2022 spol. Dopravní značení Mana s.r.o., IČ 28273699, sídlem Květná 1684, 769 01
Holešov (dále jen „Dopravní značení Mana s.r.o.“), 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 písemné stanovisko
vydané dne 06.09.2022, pod čj.: KRPZ-102580-3/ČJ-2022-150806
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 pozemní komunikaci:

silnice II/150 na ul. Holešovská v Bystřici pod Hostýnem

v místě:

železniční přejezd č. P11119 – vlečka spol. TON na ul.
Holešovská v Bystřici pod Hostýnem

v termínu:

od 26.09.2022 do 30.09.2022

z důvodu:

oprava železničního přejezdu č. P11119 – vlečka spol. TON

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

v rozsahu úpravy:

dle přiložených situací s názvem „CU II/150 ul. Holešovská
– oprava železničního přejezdu – objízdná trasa – Bystřice
pod Hostýnem“, místo: Bystřice p.H., Obec: Bystřice p.H.,
datum: 31.08.2022, vypracovaných p. Radimem Manou,
spol. Dopravní značení Mana s.r.o., které jsou nedílnou
součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu a
byly odsouhlaseny DI Kroměříž uvedené v jeho stanovisku
ze dne 06.09.2022, čj.: KRPZ-102580-3/ČJ-2022-150806.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici II/150 na ul.
Holešovská v Bystřici pod Hostýnem:
1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude užito a instalováno na komunikacích
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.
2. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude
provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., na
červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
3. Umístění dopravních značek bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na
pozemních komunikacích TP 65, schválených MD čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne
31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (TP 65), se Zásadami pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, 3. vydání, schválených MD čj.
21/2015-120-TN/1 s účinností od 01. 04. 2015 (TP 66).
4. Bude užito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení RA2.
5. Technické požadavky na dopravní značení budou odpovídat zvláštním technickým
předpisům, např. ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436, TP 143, TP 66, vyhlášce č.
294/2015 Sb. ad.
6. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu se značením přechodným, bude
stanoveným způsobem (ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015 Sb.) překryto nebo
přelepeno, popř. dočasně odstraněno. Poté bude opět uvedeno do původního stavu.
7. 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 (§ 78 odst. 2, 3 zák. č. 361/2000 Sb.).
8. Přechodné dopravní značení bude po celou dobu pravidelně kontrolováno a
udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady a nedostatky budou neprodleně
odstraněny.
9. Po uplynutí shora uvedeného termínu budou předmětné komunikace uvedeny
do schváleného stavu včetně veškerého dopravního značení.
10. Zhotovitel dopravního značení musí mít platné oprávnění pro provádění těchto prací
(živnostenský list) a způsobilost pro zajištění jakosti provádění svislých dopravních
značek podle metodického pokynu MP SJ–PK čj. 20840/01-120, část II/4, ve znění
pozdějších změn.
11. Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po
konzultaci s PČR DI Kroměříž a ODS BpH na základě odsouhlasené situace
dopravního značení.
12. Za instalaci, stav stanoveného dopravního značení, jeho kontrolu, udržování po celou
dobu přechodné úpravy provozu v souladu s tímto stanovením, včetně dodržení výše
uvedených podmínek stanovení bude zodpovědný: p. Tomáš Bernátek, spol. ŽeStav, s.r.o., IČ 276 97 347, sídlem Víceměřice č. ev. 13, 798 26 Víceměřice, tel.
774 620 788.
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Odůvodnění:
Na základě návrhu žadatele podaného dne 08.09.2022 ve věci stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici II/150 na ul. Holešovská v Bystřici pod Hostýnem ve výše uvedeném místě
a termínu, z důvodu opravy železničního přejezdu č. P11119 – vlečka spol. TON, 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 přechodné
úpravy provozu projednán s dotčeným orgánem, kterým je DI Kroměříž, a který vydal
písemné stanovisko dne 06.09.2022, pod čj.: KRPZ-102580-3/ČJ-2022-150806, jeho
připomínky byly zapracovány do podmínek pro provedení přechodné úpravy provozu.
Bylo doloženo také souhlasné vyjádření vlastníka dotčeného železničního přejezdu č.
P11119 – vlečka, tj. spol. TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
ze dne 06.09.2022.
Dále žadatel doložil vyjádření vlastníka předmětné silnice, tj. majetkového správce –
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ 70934860, sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín,
Odd. majetkové správy, Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž ze dne 08.09.2022, čj.:
ŘSZKKM11452/22-228.
Po obdržení návrhu a písemných vyjádření, ODS BpH stanovil výše uvedenou přechodnou
úpravu provozu na silnici II/150 na ul. Holešovská v Bystřici pod Hostýnem. Přechodná
úprava provozu bude realizována dle schválených situací ve výše uvedeném úseku.
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“

Bc. Alena Vašinová
vedoucí oddělení dopravně správního
MěÚ Bystřice pod Hostýnem
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:
3 x situace dopravního značení dle textu

Č.j.: MUBPH 20350/2022

-3-

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 (datová schránka)
spol. Dopravní značení Mana s.r.o., IČ 28273699, sídlem Květná 1684, 769 01 Holešov,
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ 70934860, sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Dotčené orgány (datová schránka)
Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž
Dotčené osoby (datová schránka)
p. Tomáš Bernátek, spol. Že-Stav, s.r.o., IČ 276 97 347, sídlem Víceměřice č. ev. 13, 798
26 Víceměřice,
TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Obecní úřad Brusné
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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