M✁STSKÝ Ú✂AD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního ✄ádu a dopravy
.j.: MUVS-S 2552/2017/OÚPS☎D-280.4/Mar-5
Oprávn✆ná ú✝ední osoba: Bc. Mare✞ek Libor

Vsetín 15.03.2017

VE✟EJNÁ VYHLÁŠKA
Opat✠ení obecné povahy
M✆stský ú✝ad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního ✝ádu a dopravy, jako p✝íslušný orgán státní správy
oprávn✆ný ke stanovení p✝echodné úpravy provozu na silnicích II. a III. t✝íd, místních komunikací
a ve✝ejn✆ p✝íslušných ú✞elových komunikací dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona ✞. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve zn✆ní pozd✆jších p✝edpis✡ (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“), ve spojení s § 171 a násl. zákona ✞. 500/2004 Sb., správní ✝ád, ve zn✆ní pozd✆jších p✝edpis✡,
(dále jen „správní ✝ád“), na základ✆ návrhu spol. ALPINE Bau CZ s.r.o., I O 24210323, Jiráskova 613/13, 757
01 Valašské Mezi✝í✞í, kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., I O 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále
jen „navrhovatel“), doru✞eného dne 03.03.2017,
stanoví
podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, p✝echodnou úpravu provozu na
silnici ✞. II/487 v uzlovém úseku Ústí u Vsetína a na místních komunikacích na poz. parc. ✞. 109/3, poz. parc.
✞. 1591/2 a poz. parc. ✞. 1592 v k.ú. Ústí u Vsetína v termínu od 03.04.2017 do 18.06.2017.
P✝echodná úprava provozu na pozemní komunikaci bude realizována umíst✆ním níže uvedených dopravních
zna✞ek (SDZ) a za✝ízení (DZ):
-

SDZ ✞. A 10 Sv✆telné signály
SDZ ✞. A 15 Práce s dodatkovou tabulkou ✞. E 7b Sm✆rová šipka pro odbo✞ení
SDZ ✞. P 6 St✡j, dej p✝ednost v jízd✆!
SDZ ✞. B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou sm✆rech) s dodatkovou tabulkou ✞. E 13 Text „Mimo
vozidel stavby“
SDZ ✞. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“
P✝enosné sv✆telné signaliza✞ní za✝ízení t✝íbarevné sv✆telné soustavy (dále jen „SSZ“).
DZ ✞. Z 2 Zábrana pro ozna✞ení uzavírky.

P✝i realizaci výše uvedené p✝echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány
následující podmínky:
1) Svislé dopravní zna✞ky a za✝ízení budou na výše uvedené komunikaci umíst✆ny dle schéma dopravního
zna✞ení, p✝edloženého žadatelem, které tvo✝í nedílnou sou✞ást tohoto stanovení.
2) V p✝ípad✆, že nastavení SSZ nebude umož☛ovat vyhovující p✝evedení dopravy na silnici ✞. II/487
v dob✆ dopravních špi✞ek, bude provoz usm✆r☛ován ✝ádn✆ pou✞enými a ozna✞enými osobami dle § 79
odst. 1 písm. i) zákona o provozu na pozemních komunikacích.
3) Bude upraveno stávající dopravní zna✞ení, které by bylo v rozporu s navrženou místní úpravou
provozu.
4) Pracovišt✆ bude od komunikace odd✆leno a udržováno v dobrém stavu.
5) Navrhovatel odpovídá za stav p✝echodného dopravního zna✞ení a po dobu stavby bude zajiš☞ovat jeho
kontrolu a údržbu.
6) Dopravní zna✞ky a dopravní za✝ízení budou provedeny v reflexní úprav✆ dle vyhlášky ✞. 294/2015 Sb.,
kterou se provád✆jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normy SN EN 12899-1,2 Stálé
svislé dopravní zna✞ení, ve zn✆ní novel.
7) Bude užito dopravních zna✞ek základního rozm✆ru.
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8) Dopravní zna✎ení bude umíst✏no v souladu s § 62 odst. 2 zákona o provozu na pozemních
komunikacích, na ✎ervenobíle pruhovaném podp✏rném sloupku (stojánku).
9) Dopravní zna✎ky budou na pozemní komunikaci umíst✏ny právnickou nebo fyzickou osobou, která je
držitelem platného certifikátu systému managementu kvality pro instalaci svislých dopravních zna✎ek
a za✑ízení.
10) Osoba odpov✏dná za umíst✏ní a stav dopravního zna✎ení: Marián Kozubík, tel. 739 545 595.

Od✒vodn✓ní
M✏stský ú✑ad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního ✑ádu a dopravy, jako p✑íslušný orgán státní správy,
obdržel dne 01.06.2016 návrh spol. ALPINE Bau CZ s.r.o., I✔O 24210323, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské
Mezi✑í✎í, kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., I✔O 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ve v✏ci p✑echodné
úpravy provozu na místních komunikacích v k.ú. Ústí u Vsetína. Stanovení p✑echodné úpravy provozu bylo
navrženo za ú✎elem zajišt✏ní stavební ✎innosti p✑i rekonstrukci silnice ✎. I/57 v obci Ústí.
Návrh stanovení p✑echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci byl projednán s dot✎eným orgánem,
kterým je Policie ✔eské republiky. Ve vyjád✑ení Policie ✔eské republiky, krajského ✑editelství Policie
Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Vsetín ze dne 08.06.2017 pod ✎.j. KRPZ-27560-8/✔J-2016-151506
dot✎ený orgán souhlasil s navrženým dopravním zna✎ením a stanovil podmínky pro jeho provedení.
M✏stský ú✑ad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního ✑ádu a dopravy shledal, že zajišt✏ní uvedené
stavební ✎innosti umíst✏ním navržených dopravních zna✎ek p✑isp✏je k zvýšení bezpe✎nosti a plynulosti provozu
na p✑edm✏tných pozemních komunikacích. Na základ✏ posouzení celé v✏ci dosp✏l zdejší správní orgán
k záv✏ru, že vydá toto opat✑ení obecné povahy, kterým bude stanovena p✑echodná úprava provozu na místních
komunikacích v obci Ústí, a to z d✕vod✕, které jsou výše uvedeny.
Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení p✑echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
byly spln✏ny.

Pou✖ení
Podle § 173 odst. 2 správního ✑ádu proti opat✑ení obecné povahy nelze podat opravný prost✑edek. Podle §77
odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opat✑ení obecné povahy nabývá ú✎innosti pátým
dnem po vyv✏šení na ú✑ední desce M✏stského ú✑adu Vsetín.

Bc. Libor Mare✎ek
referent odboru územního plánování,
stavebního ✑ádu a dopravy

P✗íloha: situace dopravního zna✎ení
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Toto opat✚ení obecné povahy se oznamuje ve✚ejnou vyhláškou, která bude vyv✛šena na ú✚ední desce
M✛stského ú✚adu Vsetín a Obecního ú✚adu Ústí po dobu 15 dn✜ a bude zve✚ejn✛na též zp✜sobem
umož✢ujícím dálkový p✚ístup.
Vyv✣šeno na ú✤ední desce a zve✤ejn✣no zp✥sobem umož✦ujícím dálkový p✤ístup dne: .........................
Sejmuto dne : .......................................

Vyv✣šení a sejmutí a zve✤ejn✣ní umož✦ující dálkový p✤ístup provedl: .............................
(razítko, podpis)

Obdrží:
M✧stský ú★ad Vsetín, odbor vnit★ní správy, k vyv✣šení a podání zprávy odboru územního plánování,
stavebního ✤ádu a dopravy o datu vyv✣šení a sejmutí opat✤ení obecné povahy, a o zve✤ejn✣ní zp✥sobem
umož✦ujícím dálkový p✤ístup.
Obecní ú★ad Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
k vyv✣šení a podání zprávy odboru územního plánování, stavebního ✤ádu a dopravy o datu vyv✣šení a sejmutí
opat✤ení obecné povahy, a o zve✤ejn✣ní zp✥sobem umož✦ujícím dálkový p✤ístup.
ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Mezi★í✩í, v zastoupení: NVB LINE s.r.o., IDDS:
5zjqtmk
✪editelství silnic Zlínského kraje, p★ísp✧vková organizace, odd✧lení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Obec Ústí, IDDS: 973b3ic
Krajský ú★ad Zlínského kraje, odbor dopravy a silni✩ního hospodá★ství, IDDS: scsbwku
Krajské ★editelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, IDDS: w6thp3w

Dot✫ené osoby:
Opat✤ení obecné povahy se oznamuje ve✤ejnou vyhláškou, která bude vyv✣šena na ú✤ední desce M✣stského
ú✤adu Vsetín a Obecního ú✤adu Ústí po dobu patnácti dn✥ a bude zve✤ejn✣na též zp✥sobem umož✦ujícím
dálkový p✤ístup.

