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Přechodná úprava 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 správní řád) 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.) posoudil žádost právnické osoby Správy a údržby silnic Zlínska 

s.r.o., IČ: 26913453, se sídlem K Majáku 5001, 760 01 Zlín (dále jen žadatel), a po projednání s dotčeným 

orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)  

s t a n o v í 
 
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích – na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností v rozsahu dopravních značek, v souvislosti s prováděním zimní údržby 
dotčených silnic II. a III. tříd.  

 
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu od 01.11.2021 do 31.03.2022. 

 
Přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích je nutno provést za níže uvedených 
podmínek: 
1. Dopravní značení bude užito a 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. 

2. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena na náklady žadatele, a to v 
 rozsahu dopravních značek (dále jen DZ): 

a) Vozovky v zimě neudržované budou označené DZ č. A 22 („Jiné nebezpečí“) s dodatkovou tabulkou 
č. E 13 (Text: „SILNICE V ZIMĚ NEUDRŽOVANÁ“): 

 silnice č. III/36748 v km 0,000 - 0,770 - křiž. III/36747 – konec obce Halenkovice, 
navíc v Halenkovicích v křiž. sil. č. III/36747 bude DZ č. A22 („Jiné nebezpečí“) 
s dodatkovými tabulkami č. E 13 (Text: „SILNICE V ZIMĚ NEUDRŽOVANÁ“) a č. E 
3a (Vzdálenost – „700 m“) 

 silnice č. III/4973 v km 2,827 – 4,250 – Kvítkovice - Napajedla, konec obce, 

 silnice č. III/43835 v km 2,000 – 3,750 – Konec obce Tlumačov – začátek obce 
Machová, navíc v obci Tlumačově v křiž. sil. č. I/55 bude DZ č. A22 („Jiné 
nebezpečí“) s dodatkovými tabulkami č. E 13 (Text: „SILNICE V ZIMĚ 
NEUDRŽOVANÁ“) a č. E 3a (Vzdálenost – „2000 m“). 

b) Úsek silnice č. III/43835 Tlumačov – Machová v obci Tlumačov bude označen dopravní značkou č. 
IP 10a („Slepá pozemní komunikace“) s dodatkovou tabulkou č. E 3a (Vzdálenost – „600 m“) a č. B 4 
(„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“). 
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c) Místa, kde se na vozovkách tvoří náledí, budou označena DZ č. A 24 („Náledí“) s dodatkovou 
tabulkou č. E 4 („Délka úseku“) na silnici č. III/36747 v km 3,960 – 4,370 v obci Otrokovice na 
nadjezdu k Barumu (ul. Objízdná). 

3. Za instalaci stanoveného dopravního značení bude zodpovědný zaměstnanec žadatele, pan 
David Polášek, tel. +420 602 318 370. 

4. Žadatel je povinen udržovat stanovené dopravní značení v nezávadném stavu, čisté a přehledné po 
celou dobu jeho platnosti. 

5. Dále žadatel 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, 
vzhledem k vzniklé situaci. 

 

 

O d ů v o d n ě n í  
 

DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 02.07.2021 pod č.j. DOP/29856/2021 žádost žadatele o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na silnicích II. a III. tříd na území v působnosti 
obce s rozšířenou působností Otrokovice, z důvodu provádění zimní údržby silnic II. a III. tříd, v termínu od 
01.11.2021 do 31.03.2022. 
 
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření PČR DI Zlín ze dne 22.06.2021 pod č.j. KRPZ-61758-1/ČJ-2021-
150506, vyjádření majetkového správce silnic II. a III. tříd Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o. ze dne 
01.07.2021 pod č.j. ŘSZKZL 07983/21-213 a seznam úseků pozemních komunikací. 

 
Na podkladě těchto vyjádření DOP MěÚ Otrokovice stanoví výše uvedené přechodné dopravní značení za 
účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro období provádění zimní údržby silnic II. a III. 
tříd.  
 
Vzhledem k tomu, že správním orgánem byly shromážděny dostatečné podklady pro vydání stanovení, 
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.  

 
 

P o u č e n í 
 

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení. 
 

OTISK RAZÍTKA   

 
 
 
Ing. Josef Tomanovič 
referent  
 
 
Obdrží: 
Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín 
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
Obec Halenkovice, Halenkovice 76, 763 63 Napajedla 
Město Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 13 Napajedla 
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov 
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 
DOP MěÚ Otrokovice – spis 
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