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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy 

 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy 

oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně 

přístupných účelových komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),  

ve spojení s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní 

řád“), na základě návrhu obce Lidečko, IČO 304042, 756 12 Lidečko 467, doručeného dne 06.09.2021, vydává 

opatření obecné povahy, kterým: 

s t a n o v í 

podle ustanovení § 77 odst. 5. zákona o provozu na pozemních komunikacích, místní úpravu provozu na 

místních komunikacích v k.ú. Horní Lideč, v rozsahu: 

Umístění svislé dopravní značky č. IP 10a Slepá pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou č. E 3a 

Vzdálenost na místní komunikaci na poz. parc. č. 2263/2 v k.ú. Horní Lideč, provedení vodorovného 

dopravního značení č. V 13 Šikmé rovnoběžné čáry na místní komunikaci poz. parc. č. 2326/85 v k.ú. Horní 

Lideč a umístění dopravního zařízení č. Z 11h Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta, na místní 

komunikaci na poz. parc. č. 2326/85 v k.ú. Horní Lideč.  

Při realizaci výše uvedené místní úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující 

podmínky: 

1) Svislé a vodorovné dopravní značky budou na výše uvedené místní komunikaci umístěny dle situací 

umístění dopravního značení „Koordinační situační výkres C.3.1“ a „Koordinační situační výkres 

C.3.2“ které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení. 

2) Stávající svislá dopravní značka č. A 7b Zpomalovací práh s dodatkovou tabulkou č. E 1 Počet osazená 

na místní komunikaci na poz. parc. č. 2263/2 v k.ú. Horní Lideč v místě navrženého umístění svislé 

dopravní značky č. IP 10a Slepá pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou č. E 3a Vzdálenost bude 

přemístěna ve směru k obci Lidečko. Bude dodržena minimální vzájemná vzdálenost mezi výše 

uvedenými dopravními značkami dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65, 

schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-stsp/1 ze dne 1.8.2013. Navržená dodatková tabulka č. E 3b 

Délka úseku u svislé dopravní značky č. IP 10a Slepá pozemní komunikace, bude nahrazena dodatkovou 

tabulkou č. E 3a Vzdálenost. 

3) S ohledem na pozici umístění zahrazovacího sloupku na místní komunikaci na poz. parc. č. 2326/85 

v k.ú. Horní Lideč a jeho viditelnost od navrženého umístění svislé dopravní značky IP 10a Slepá 

pozemní komunikace ve směru od obce Lidečko, nebude tato svislá dopravní značka osazena. 

4) Dopravní značky a dopravní zařízení budou provedeny v reflexní úpravě dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN EN 12899-1,2 Stálé 

svislé dopravní značení, ve znění novel. 

5) Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky včetně její nosné konstrukce od vnějšího 

okraje zpevněné části krajnice, případně vozovky je 0,50 m, největší vzdálenost  

je 2,00 m.  

6) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo 

s metalizovaným povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat  

do průjezdního profilu komunikace. 

7) Spodní okraj umístěné dopravní značky včetně dodatkové tabulky bude ve výšce nejméně  

  2,20 m nad úrovní chodníku. 
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8) Způsob umístění dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích TP 65, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-stsp/1 ze dne 

1.8.2013 a Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133, II. vydání 

schválené Ministerstvem dopravy a spojů č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013. 

9) Dopravní značky budou na pozemní komunikaci umístěny právnickou nebo fyzickou osobou, která je 

držitelem platného certifikátu systému managementu kvality pro instalaci svislých dopravních značek  

a zařízení. 

Odůvodnění 

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy, 

obdržel dne 06.09.2021 žádost obce Lidečko, IČO 304042, 756 12 Lidečko 467ve věci stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislých dopravních značek č. IP 10a Slepá 

pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou č. E 3a Vzdálenost na místní komunikaci na poz. parc. č. 2263/2 

v k.ú. Horní Lideč, provedení vodorovného dopravního značení č. V 13 Šikmé rovnoběžné čáry na místní 

komunikaci poz. parc. č. 2326/85 v k.ú. Horní Lideč a umístění dopravního zařízení Z 11h Směrový sloupek 

zelený kulatý – baliseta.  Uvedená místní úprava provozu byla navržena za účelem zklidnění dopravy na místní 

komunikaci spojující zastavěné lokality obcí Horní Lideč a Lidečko. V současné době je předmětná místní 

komunikace využívána řidiči motorových vozidel jako dopravní alternativy k souběžně vedené silnici č. I/57. 

Realizací navrženého opatření dojde dle navrhovatele k útlumu dopravy v dané lokalitě a tím i ke zvýšení 

bezpečnosti zejména nemotorizovaných účastníků provozu. 

Návrh tohoto opatření obecné povahy byl dle ust. §172 odst. 1 správního řádu projednán s dotčeným orgánem, 

kterým je Policie České republiky, krajské ředitelství Policie Zlínského kraje dopravní inspektorát Vsetín (dále 

jen „DI PČR Vsetín“). Ve vyjádření ze dne 14.07.2021 pod č.j. KRPZ-39857-1/ČJ-2021-151506 DI PČR Vsetín 

souhlasil s navrženým dopravním značením a stanovil podmínky pro jeho provedení. 

V souladu s ust. § 172 správního řádu byl návrh tohoto opatření obecné povahy vyvěšen po dobu 15ti dnů  

na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Hovězí a Obecního úřadu Huslenky a zároveň byl 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup s tím, že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30ti dnů ode dne 

jeho zveřejnění, podat k Městskému úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, 

písemné připomínky nebo odůvodněné námitky. V uvedené lhůtě nebyly zdejšímu odboru žádné připomínky ani 

námitky k návrhu opatření obecné povahy doručeny. 

Dle § 77 odst. 1 psím. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích místní a přechodnou úpravu provozu 

na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici II. a III. třídy, místní 

komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu policie. Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního 

řádu a dopravy, na základě této žádosti a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, krajského 

ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Vsetín, stanovuje výše uvedené dopravní značení. 

Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny. 

 

Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření 

obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

                                                                                                        Bc. Libor Mareček  

                                                                                           referent odboru územního plánování,  

                                                                                                   stavebního řádu a dopravy 

 

 

Příloha: situace dopravního značení „Koordinační situační výkres C.3.1“ a „Koordinační situační výkres C.3.2“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úředních deskách 

Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Lidečko a Obecního úřadu Horní Lideč po dobu 15 dnů a bude 

zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  .........................  

 

Sejmuto dne: ....................................... 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: ............................. 

(razítko, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín 

Obecní úřad Horní Lideč, Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč  

Obecní úřad Lidečko, Lidečko 467, 756 15 Lidečko 

k vyvěšení a podání zprávy odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy o datu vyvěšení  

a sejmutí opatření obecné povahy, a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Obec Lidečko, IDDS: ka7bc3c 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního 

inženýrství, IDDS: w6thp3w 

  

 

Dotčené osoby: 

toto opatření obecné povahy se doručuje dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední 

desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Lidečko a Obecního úřadu Horní Lideč po dobu 15 dnů a bude 

zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 

Městského úřadu Vsetín, bude písemnost považována za doručenou.  
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