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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ
Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 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.), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,
Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to
na místní komunikaci – ul. K. Čapka i na stávajícím vjezdu a na novém výjezdu z areálu DEZA v obci
Otrokovice, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle přiložené situace, která je nedílnou přílohou tohoto
stanovení, z důvodu odstraňování havárie na teplovodu v areálu DEZA, a vyznačení dočasné přístupové
trasy pro nákladní vozidla jedoucí do areálu DEZA.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude po dobu nezbytně nutnou.
Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci je nutno provést za níže uvedených podmínek:
1.

2.
3.

Dopravní značení bude užito i umístěno v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb. a
technickými podmínkami TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
Ihned po ukončení opravných prací, bude dopravní značení odstraněno.
Dále se zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů DOP MěÚ Otrokovice, příp. PČR DI Zlín, pokud
si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti
odsouhlasené situaci.

Odůvodnění
DOP MěÚ Otrokovice jako příslušný správní orgán stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích, a to na místní komunikaci – ul. K. Čapka i na stávajícím vjezdu a na novém výjezdu z areálu
DEZA v obci Otrokovice, z důvodu odstraňování havárie na teplovodu v areálu DEZA, a vyznačení dočasné
přístupové trasy pro nákladní vozidla jedoucí do areálu DEZA.
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Dle ust. § 77 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., hrozí-li nebezpečí z prodlení, může DOP MěÚ Otrokovice stanovit
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez
předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.
DOP MěÚ Otrokovice požaduje na novém výjezdu doplnit dodatkovou tabulku se symbolem nákladního
vozidla, tak aby osobní a dodávkové vozidla mohla odbočit vpravo, tj. pod přikázaný směr jízdy vlevo.
DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené přechodné dopravní značení za účelem zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu v době konání akce, proto přistoupil správní orgán k vydání stanovení ve znění, jak je
uvedeno výše, neboť má za to, že tímto je stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích plně odůvodněno.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. podat opravný prostředek.
Dle ust. § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.

OTISK
RAZÍTKA

Ing. Josef Tomanovič
referent
Příloha: situace
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu. Současně musí
být ve stejnou vývěsní dobu zveřejněno na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno dne: ....………................

Sejmuto dne: ..………………..

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:
VÝDOZ s.r.o., Parková 488, 768 21 Kvasice
DEZA a.s., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
TOMA a.s., tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín
Technické služby Otrokovice s.r.o., K. Čapka 1256, 765 02 Otrokovice
Městská policie Otrokovice, nám. 3. května 1341, 765 02 Otrokovice
Policie ČR, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín
DOP MěÚ Otrokovice – spis
Toto opatření obecné povahy bude zveřejněno na úředních deskách níže uvedených měst a obcí po
dobu 15-ti dnů a dále také způsobem umožňující dálkový přístup:
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
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TOMA a.s.
5.6.2019
Bc. David Zelenka

objízdná trasa nad 3,5t

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

“AREÁL TOMA OTROKOVICE”
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