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MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavehníh() řádu a dopravy

č..j.: M(JVS-S l 583 6/2022/()úPSŔ])-280.4/Mar-4
Ol)rávl7čl1á úřední osoba: Bc. Marečck Libor -

Vsetín 03.08.2022

VEŘEJNÁ VYIII.ÁŠKA

Opatření obecné povahy

Mčstský úřacl Vsctín, odbor úz,cniniho plánování, stavebního řádu a ciopravy, jako l)ří$|ušl]ý orgán státní správy
o])rávněl1ý ke stanovení přccliodnC úpravy |)1'()\'ozl1 na silnicích II a III tříd, m ístních kon]ut1ikací
a vcřcjně příslušľ1ýcl1 úceiových koniunikaci dle § 77 odst, 1 písm, C) zákona č. 36 1/2000 Sb., o pr()vozu
11ä ljozct1111íc|1 kx)l11ul]ikacícb, vc z11č1'1ĺ pozdčjších předpisů (dále jen ,;/ák(}n o provozu na p{)zemnich
|{on1unikac,Ích"), vc spojení s § l 71 a násl, zákoj1a č. 500/2004. Sb,, správní řád, ve znění pozdčjšich přcdpisů,
(dále jen ,,sprá\'11í řád"), na základě náv]'|1u spol. Správa a údržba silnic Valašska, 8.1".()., IČO 26820218,
.)iráskova 35, 757 01 ValašskC Mcziřičí, (dále jen ,javrhovatel"), doručcnCho dne 24,06.2022,

ť'

stanovi

podk ustíll"lovení § 77 odst. 5 zák)l1a (j p1"()v()zu na pozc111níe|1 l[o]m]:nikacicll, přecl}()d!\ou ílp|"avLl p["()\'o7,li
1)2 silnici C. 1[[/0498, uzlový úsek l'cuclčcbov \' úseku od č.p. 21 po č.p. 214 v k,ú, Pozclčchov, z cĹůvo(|u
za,jišlčni stavební činnosti při sanaci sill1ičl1íl1o tčlcsa ttvcclenC silnice, v termínu od nabytí účinnost.i tohoto
opatření obccnC povahy do 15.1 1.2022.

Přech(jdná úprava provozu na l)()zc:]]]]íc?l 1(()111 unikacích bude l'caliz{)vána Lilnistčnil]] níže Llvedcných sviqlýcl)
(h)|)ravl1 ich značek (S DZ) a doprav;]íc|1 za"řízc:ií (DZ), kteří 1)LldoLl na dolčcnýc|1 p()zc11111 ich kom unikacich
Lľmístč.ny cIlc situací dopravlľího máčení ,,Silnicc č, 11I/0498: l'oZdčchov, sanace silriičl1íl'lo lčksa, včirim'la í
(SSZ) a val'ial7ta II (bez SSZ)", přcdložcných žadatelcin, kĹerC tvoří ncdíll1ou součást tohoto stanoven í:

- SDZ č. ,A 15 Práce
- SJ)Z Č. ^ 6b ZiiZená vozovka z jedné strany
- SI)7, č. ,A 1() SvčlclnC signály ,,
- SDZ Č. A 22 JinC ncbezpeči s (kdalk()vou labulkol7 č. E 13 Text 11ebo synibd s vyznačc11íl1] ,,Zařaď se cb, .

kolony vozidel"
- Sl')7, č. b 20a Nejvyšší dcvolená rychlost ,,3 O"
- SDZ č. l)' 22 Zmčria organizace dol)ravy
- SDZ C, C 4.b Si11č1' óbjiždční i'lcvo
- SDZ č, P 7 Přednost protijedoucích vozidel
- SDZ Č, !' 8 ]'ředľ](jst před protijedoucími vozidly
- I'řcnosnC svčtclnC sig'naliLačj1í zaříz.ení tříbarcvné svčtehié soustavy (dále jen ,,SSZ") -' ,

Dopravní zařízení Č. Z 4a Sni črovací deska levá,

Při realizaci výše uveclcnC přcchodl]C úpravy É)rovozu na p{)zemních koniunikacich bLld()u 1Ts?eklovály
rlás]cclu,iící podniínky:

l ) BLÍde upraveno stávaj ĺcí dof)l'avl1í Zl1äČCl1Í, ktcrC by bylo v l"ozporll s llavj"Zenol| m ístní úljravoti |)1"cvo7,li.
2) Pracovištč bude oil komunikace odclčleno a. uclržováno v dobrCni stavu.
3) Dopl"a\']1í značky a c!opravní 7,ařízení l:udotí provcdcny v reflexní úprítvě dle vyhlášky č, 294/20 IS Sb.,

ktcr(.)L| sc provádčjí pravidla provozu iia pozemních Ko11) u|likacíc]] a norniy ČSN EN 12899- 1,2 státe
svislC clopravní znače:ií, vc znční rtoveL

'l) Bucle užito &)!)l'av|1ícl] maček :adadl]íí7() ]'(}zn1čru
S) I)oprtívní z]1ačcl1i bude Ll!j]íStČ!)() v soľ)]adu s § 62 cdst. 2 zákoiza (j p1"()vozli na ?OZC1]]]1ÍC|ľ

koln[j nikacích, ná čcrvel1obíjc ])|1.lh()va|lCn] podpčrném sloupkLl (stojánlcu).
6) Z[půs()l) um ístční clopravních značek musí vyl1ovovat ]jodn] ír!kán], ktcrC slmiovují Zásíídy pro

označováiň pracov]1ícl:l m ísť na pozc111 nich !u)lmlnikaeích TP 66, 3. Vydán í, schvá'knýcli m inistcrstvcin

dopravy ČR pod č.j, 2]/20|5-120:['N/] s účinností od 01,04.,2015.
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7) Dopravní značky budou na pozcinní komuľlikaci umístčl1y právnickou 11cbo fyzickou osoboLl, ktcrá je
držitelem platného ccrtilikátu systCmu managcmcntu kvality pro instalaci svislých clopravnich značck

W r ra Zäl"lZCl1L
8) Navrhovatel odpovídá za stav přccliodnCho dopravl1ího značcní. Po cclou dobu omczcni provozu bude

provádčna průbčžná kontrola LllnístčnCho přcch()dnCho dopravního Z1UíČCl1Ĺ a buck zajišt'ováÉ1a jcho
řádná údržba.

OdůvoclllČllí

Mčstský úřad Vscthi, odbor úzclnl1ího plánování, siavcbního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy,
obdržcl dne 24.06.2022 návrh spoL Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., IČO 26820218, Jiráskova 35, 757 q]
Valašské Meziříčí na- stanovení přechodné úpravy pi'qvo7.l1 na silnici č. III/0498 v k-ú. Pozdčchov. Stanovcní
přcchodnC úpravy provozu bylo navrženo z důvodu zajištční stavební čimiosti při sanaci silničního ičlcsa
uvcdcnC silnice v obci Pozdčchov.

Návrh stanovení přcchodnC úpravy provozu na pozcmiI koinunikaci byl projcdnán s cIotčcným orgáncin,
ktcrým je Policie ČcskC republiky Vc vyjádřcní Policie ČcskC icpubliky, kiajskcho řcditclství Policie ZlinskCho
krajč, dopravního inspcktorálLl Vsctín ze dne 01.08.2022 pod č.j. KRPZ-7493l-2/Čj-2022-151506 dotčený
orgán souhlasil s navržcnýin dop]"avl1in] 7.načcním a stanovil podmínky pro .jeho provedení.

Mčstský úřad Vsctín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy shledal, žc zajištční uvcdcnC
stavební činnosti umístčním 11avržcných dopravních značck přispčjc k zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
na přcdmčtných po7.clnních komunikacích. Na základč posouzení cclC včci dospčl zdejší správní orgán k závčru,
žc vydá toto opatření obecné povahy, kterým budc stanovcna přcchodná úprava provozu na silnici
č. III/0498 v k.ú. Pozděchov, a to 7. důvodů, ktcrC jsou výše uvcdcny.

Všechny zákoncin požadovanC podtninky pro stanovení přcchodl]C úpravy provozu na p()zclnni kol11u])ikacl
byly splnčny.

Y

PouČení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatřel1í obecné povahy nclzc podat opravný prostřcdck. l'oclle §77
odst. 5 zákona o provozu iia pozelnníc|1 kornllllikacic|) toto opatřcní obccnC povahy nabývá ílčillnosli pátým
dl1cln po vyvčšení na úřední dcscc MčstskCho úřadu Vsetín.

g==uvNsoEvgč
STAYEBNÍHO ŘÁDU ,h DOPRAVY@

^" " " l"
"13c. 1,ib Marcčck

rcíčrcnt odboru '17. mního plánování,
stavcbního ] 'du a dopravy

Příloha: situace dol)ravního značcní ,,Sihiiec č. Ill/0498: I'ozdčcliov, sanace silničního tčlcsa, varianta l (SSZ)
a varianta ll (bez SS7,)".
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Toto opatření obccné povahy se oznamuje veře,juou vyhláškou, která bude vyvČŠena na úřední ciesec
Nrčstskch() úřadu Vsetín 21 Obecního úřadu Pozdčchov po dobu 15 dnů a bude zvcře,jnčna téZ Lljlis()bem
uinožňujicim dálkový PříStllP.

VyvěŠel1o na úřední desce a zvcřejllčno 7.1)ůsol)cn] un1ožäujícim dálkový přístup cIne'

Sc,jmuio dne '

VyvČŠcní a sejniutÍ a zveřcjl1ční um()žňujicí clálkový přístup provedl'
/j^(/z/'(/í:o, /x)d/ňs)

ObdrŽí:

Městs/cý úřad Vsetín, odbor vnitřní sprái'j', Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Obecní úřad Pozděchov, Poíděcho)' 215, 756 n Valašská Polanka
1¢ vývčšc11Ĺ a podání zprávy odboru územ niho plátiování, stavcbl1ího řádu a dopravy o datu vyvčŠeni a scjlT\L1ĹÍ
oljatřcni obecnC povahy, a o zveří;jnční způsobem umožňLljíeí111 dálkový přistup.

Sprá)'(l ť7 údrŽba sihůc Valašska, s,r. o., j'DDS: 9is3uzp
Ře(/ite/styl Silnic Zh'nského krqje, přl:ypěykoy(i organkace, oddělení m({jet/cove" sprápy, /])DS: ,i//šbqc
Křqjske' ředi/e/sti'i'policie Z7ínského krqje, územní ()(l/)or Vsetín, dopravní ins/)ektorá/ - úsek (lol)ra]'ní71,0
i/1želiýr,z't|'/; 1Dl)S: w6/hp3w

DotČené osoby:

Opa'fřcní povahy sc o7jlalr]ljjc YěĹ'cjI1oLl vyh|áŠk.('u, kfei"á buck vyvČŠena na úřcdtií desce MčstskCho
úřadu Vsetín a Obecního íiřa& Po7.dčch()v po dobu patnácti dnů a bude 7Neřcjl1čna též způsobem un1()ž:'íujicÍnl
dálkový přístup.
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b LEGENDA SYMBOLŮ

PRACOVNÍ MÍSTO DÉLKY CCA 30 m

POZNÁMKA
- OSAZENÍ DZ BUDE PROVEDENO V SOULADU

S TP 65,
- INTERVAL KONTROLY POZ STANOVEN NA 7 DnĹ
- MlNlMÁLNĹ PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA 2,75 m

S

LEGENDA PŘENOSNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ q'
POZOR
^ IP 22 "POZOR PRUJEZD
,.,,,,,,, STAVBOU" 2 KSkUW(KPLP

P 0
0

L!ä A15 + B20a "30" 2 KS

I

I

AID - 2 KS
l

0

? SSZ

? C4a -IKS
I

C4b - IKS

É Z4a - dle potřeby

e·:· Z2 + sestava výstražných
' ' ' silničních světel 2 ks

A A22 + E13 "ZAŘAĎ SE
':' DO KOLONY VOZIDEL" - 2 KS

I

VYPRACOVAL:

Ing. JINDŘICH STODŮLKA
KONTROLOVAL:
Ing. JINDŘICH STODULKA MNI
AKCE

SILNICE Hl/0498: POZDĚCHOV, SANACE S|LN|ČNĹHO SŮS VALAŠSKA s.r.o.
TĚLESA VARIANTA l. (SSZ) JIRÁSKOVA 35

"""°' 757 01 VALAŠSKÉ MEZIĚÚČĹ

, ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZL. KRAJE p.o. IČO: 26820218RSZK K MAJÁKU 5001 DiČ: CZ 26820218
76001 ZLÍN

ZHOTOVITEL: NAŠE ZNAČKA·
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VALAŠSKA s.r.o. 007
JIRÁSKOVA 35 D,,UM, FORMÁT
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘĹČĹ 6/2022 2 X A4
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LEGENDA SYMBOLŮ

PRACOVNÍ MÍSTO DÉLKY CCA 30 m

POZNÁMKA
- OSAZENÍ DZ BUDE PROVEDENO V SOULADU

S TP 65.
-INTERVAL KONTROLY PDZ STANOVEN NA 7 DnĹ
- MINIMÁLNÍ PRŮjEZDNÁ ŠÍŘKA 2,75 m 'j'

LEGENDA PŘENOSNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

':Š' IP 22 "POZOR PRUJEZD Z Z4a dle potřeby ČCU Z2 " sestava výstražných

,,,,,,,,, STAVBOU" 2 KS
' silničních světel 2 ks

i ; ? C4a -IKS
I

:: A15 + B20a "30" 2 KS ? C4b -IKS

l

AÉ'A6b+ P81+1 KS ® A6b + P7 1+1 KS

VYPRACOVAL'
Ing. JINDŘICH STODŮLKA
KONTROLOVAL:
Ing. JINDŘICH STODULKA

MNA

AKCE:
SILNICE IM0498: POZDĚCHOV, SANACE SILNIČNÍHO SŮS VALAŠSKA s.r.o.
TĚLESA - VARIANTA ||. (BEZ SSZ) JIRÁSKOVA 35

INVESTOR: 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

V ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZL. KRAJE p.o. IČO: 26820218RSZK K MAJÁKU 5001 DiČ: CZ 26820218
76001 ZLÍN

ZHOTOVITEL: NAŠE ZNAČKA
SPRÁVAA ÚDRŽBA SILNIC VALAŠSKA s.r,o. 007
JIRÁSKOVA 35 DATUM 'ORMAT'
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 6/2022 2 xA4


