Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Spis. zn.: 456/2021/261/Ja, č.j.: MULU -3742/2021/26/JaM
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miriam Janíčková/tel.: 577 197 449

Luhačovice, dne 19.02.2021

KRESTA RACING s.r.o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice

VEŘEJNÁ

*vitluhvd_142379*

VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu č. 2/2021
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen "odbor dopravy"), příslušný podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě žádosti, kterou dne 28.01.2021
podala společnost
KRESTA RACING, s.r.o., Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice, IČ: 29189799 (dále jen „žadatel“),
po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 11.02.2021 pod č. j.: KRPZ-10913-1/ČJ-2021-150506,
kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín (dále jen „DI Zlín“), v souladu s ustanoveními § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu, vydává
opatření obecné povahy,
kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,
stanoví
přechodnou úpravu provozu v souvislosti s označením úplné uzavírky provozu
na veřejně přístupných účelových komunikacích
v lokalitách (úsecích):
Luhačovice (ze směru ul. Ludkovická) – Luhačovice (Horní dvůr) –
Luhačovice (Hlinné) – dl. 3,1 km
v k. ú.:
Luhačovice, Ludkovice
z důvodu:
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti realizací
akce „Testování závodních vozů“
v termínu:
max. 2 dny v měsíci v termínu od 01.03.2021 do 12.12.2021
(v čase cca 08:00 hod. – 16:00 hod.)
v rozsahu umístění svislých dopravních značek a dopravních zařízení (dle přílohy a níže
uvedených podmínek):
B1
Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
E 13
Text nebo symbol „MIMO KRESTA RACING, OBYVATELE STATKU HD,
VOZIDEL AEROKLUB LUHAČOVICE.“
Z2
Zábrana pro označení uzavírky
Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dodrženy následující
podmínky:
1. Realizace přechodné úpravy je součástí „Rozhodnutí č. 7/2021“, které vydal odbor dopravy dne
19.02.2021 pod č. j.: MULU -3413/2021/26/JaM. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude
v souladu s tímto rozhodnutím.
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2. Dopravní značení a dopravní zařízení (dále jen „dopravní značení“) musí být provedeno jako
retroreflexní (provedení minimálně třídy R´1 dle ČSN EN 12899-1) a základní velikosti.
3. Všechny součásti přenosných dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
4. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným značením, bude překryto nebo
přeškrtnuto (překřížením) retroreflexní oranžovo-černou páskou o minimální šířce 50 mm a po
ukončení akce neprodleně uvedeno do původního stavu.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření DI Zlín ze dne 11.02.2021 pod č. j.: KRPZ-10913-1/ČJ-2021150506:
a) Akce (testování) nebudou probíhat v době konání významných akcí v daném teritoriu,
např. Barum Rally apod. Konkrétní termíny budou vždy odsouhlaseny příslušným
silničním správním úřadem (odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice) – konkrétní
termíny testování budou vždy oznámeny min. týden předem. Jednotlivé akce
(testování) také nebudou v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na předmětném
úseku komunikace(í), nebude negativně ovlivněno jinou akcí (stavbou) ani nebude
negativně ovlivňovat jinou akci (stavbu), která by měla vztah k danému úseku
komunikace, např. vedení objížďky, přechodná úprava provozu, jiné ZUK apod., popř.
budou případné akce probíhat v řádné koordinaci.
b) Dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou a bude po dobu celé akce
udržováno čisté a přehledné.
c) Navržené dopravní značení užít a umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 66 – Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích.
d) Jakékoliv vjezdy do uzavřeného úseku komunikace (začátek tratě, konec tratě i vjezdy
z okolních parcel podél tratě) budou fyzicky (ne dopravní páskou) uzavřeny dopravním
značením a zařízením (DZ č. „B 1“ + „Z 2“ – na celou šířku komunikace), vhodné je
doplnění přechodného DZ osobní přítomností řádně označeného a poučeného člena
osobního týmu – pořadatele. Testování nebude probíhat za snížené viditelnosti, max.
tma, mlha, husté sněžení, hustý déšť apod.
e) Vzhledem k charakteru výše uvedené akce žádáme, aby byl vždy před začátkem
testovacích jízd proveden kontrolní průjezd celým uzavřeným úsekem z důvodu
kontroly provedených bezpečnostních opatření a získání přehledu o situaci na
uzavřené komunikaci a v jejím okolí.
f) Vzhledem k tomu, že dle textové části žádosti má být zákazové PDZ č. „B 1“ doplněno
o dodatkovou tabulku č. „E 13 – Text: MIMO KRESTA RACING, s.r.o., OBYVATELE
STATKU HD, AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s.“ žádáme, aby byly ve Stanovení
přechodné úpravy provozu řádně definovány a uvedeny podmínky, za kterých bude
umožněn, výše uvedeným subjektům (zejména vozidlům obyvatel statku HD a
Aeroklubu Luhačovice, z. s.) BEZPEČNÝ vjezd do uzavřené části komunikace.
Vozidlům statku HD a Aeroklubu Luhačovice, z.s., bude umožněn vjezd do uzavřené
části komunikace pouze v době, kdy se na uzavřených komunikacích NEBUDOU
pohybovat testovaná vozidla v režimu testování.
g) Žádáme, aby byli o každém termínu testování prokazatelně informování obyvatelé a
zaměstnanci statku, který se nachází v uzavřeném úseku komunikace a také zástupci
AEROKLUBU LUHAČOVICE, z. s.
h) Před uvedením výše uvedeného úseku do běžného provozu budou stávající dopravní
značení i komunikace uvedeny do původního stavu (nebo do stavu, který byl schválen a
stanoven).
i) Případné operativní změny přechodného dopravního značení proběhnou po konzultaci s DI
PČR Zlín a příslušným SSÚ.
j) Policie ČR si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a
plynulost silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci a v jejím okolí.
6. Vjezd vozidel obyvatel statku HD a AEROKLUBU LUHAČOVICE, z. s., bude do uzavřeného
prostoru trati po dobu uzavírky umožněn pouze pokud to bezpečnostní situace dovolí, nikoli
však v průběhu testovací zkoušky závodních vozů. V případě umožnění vjezdu vozidel
obyvatel statku HD a AEROKLUBU LUHAČOVICE, z. s., bude tento vjezd umožněn pouze po
prokontrolování celého úseku trati pořadatelem, zda se v tomto prostoru nenachází závodní
vozidlo v režimu testování, a na základě pokynu pořadatele pro BEZPEČNÝ vjezd. Po
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nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu jízdy testovací zkoušky závodních vozů, bude ODEPŘEN
přístup k sousedním nemovitostem v úsecích zakázaného prostoru.
7. Instalaci uvedeného dopravního značení zajistí žadatel na vlastní náklady.
8. Osazení dopravního značení provede zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná
oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže odbornou způsobilost pro
zajištění jakosti podle metod. pokynu SJ-PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.
9. Za umístění a řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního
značení podle tohoto souhlasu, jeho kontrolu, udržování po celou dobu přechodné úpravy v provozu
a včasné odstranění je odpovědný pan Roman Kresta, nar.: 24.04.1976, Hrazanská 1080, 763 26
Luhačovice, tel.: 775 775 577.
Odůvodnění:
Odbor dopravy obdržel dne 28.01.2021 žádost od společnosti KRESTA RACING, s.r.o., Družstevní 1047,
763 26 Luhačovice, IČ: 29189799, o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupných
účelových komunikacích v katastrálních územích Luhačovice a Ludkovice. Přechodná úprava provozu na
dotčených komunikacích je požadována z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
v souvislosti realizací akce „Testování závodních vozů“.
Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu
opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové značky, dopravní značky
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu. Při stanovení přechodné úpravy provozu správní
orgán (odbor dopravy) nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat závazné opatření obecné
povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle ustanovení § 171 správního
řádu.
Odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, požádal dne
01.02.2021 o písemné vyjádření DI Zlín. Vyjádření bylo zpět doručeno 12.02.2021 pod č. j.: KRPZ-109131/ČJ-2021-150506, datované dne 11.02.2021.
Na základě výše uvedeného posouzení předmětu opatření obecné povahy a po obdržení písemného
vyjádření DI Zlín, odbor dopravy, v souladu s ustanoveními § 171 správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozu, vydal opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na předmětných pozemních
komunikacích způsobem a za podmínek uvedených ve výroku tohoto opatření. Připomínky DI Zlín byly
zahrnuty do podmínek tohoto opatření obecné povahy.
Vzhledem k výše uvedenému je opatření obecné povahy a stanovení dopravního značení plně
odůvodněno.
Poučení:
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 se opatření obecné povahy oznámí veřejnou vyhláškou. Dle § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu se opatření obecné povahy zveřejní na úředních deskách obecních
úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce
nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení
hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

Bc. Jiří Černobila
vedoucí odboru dopravy
v zastoupení Ing. Miriam Janíčková v. r. (podepsáno elektronicky)
Příloha:
Situace dopravního značení – 1 list (nedílná součást tohoto stanovení).
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Toto opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšeno po dobu nejméně 5 dnů na úřední
desce Městského úřadu Luhačovice a obecního úřadu Ludkovice a současně zveřejněno i
způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce.
Po sejmutí je nutné dokument vrátit odboru dopravy s informací o dni vyvěšení a sejmutí.
Úřední deska – elektronická úřední deska –
Městský úřad Luhačovice:
Datum vyvěšení:

razítko

Datum sejmutí:

razítko

Datum sejmutí:

Úřední deska – elektronická úřední deska –
Obecní úřad Ludkovice:
Datum vyvěšení:

Obdrží:
žadatel (doručenka – datová schránka)
1. KRESTA RACING s.r.o., IDDS: cvjgtqx
dotčené orgány (doručenka – datová schránka)
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
ostatní (doručenka, datová schránka)
3. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice
4. Obec Ludkovice, IDDS: mj6arcw
5. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října č. p. 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední desku)
6. Obecní úřad Ludkovice, IDDS: mj6arcw (k vyvěšení na úřední desku)
7. Farma Horní Dvůr a.s., IDDS: bc9crz4
8. AEROKLUB LUHAČOVICE, z. s., IDDS: g2rh3ts
9. Dapp - CHPM, s.r.o., IDDS: 93z9en6
10. HZS Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
11. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o., IDDS: bqjvv2r
12. Policie ČR, obvodní oddělení, Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice (e-mailem)
13. Městská policie, Nábřeží 971, 763 26 Luhačovice (e-mailem)
14. Technické služby Luhačovice, p. o., Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice, IDDS: 6fek9yy

