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Městský úřad Luhačovice  
odbor dopravy  
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 

 
Spis. zn.: 5006/2021/261/Ro  č.j.: MULU -30377/2021/26/RoJ Luhačovice, dne 16.12.2021 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Roman/tel.: 577 197 439 

 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín, v zastoupení na 
základě zmocnění: ViaDesigne s. r. o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
          _*vitluhvd155268* 
 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
Místní úprava provozu na silnici III/49026 

 

 

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 12.11.2021, 
prostřednictvím zmocněnce – společnosti ViaDesigne s. r. o., Na Zahradách 1151/16,                            
690 02 Břeclav, IČ: 27696880, podala organizace 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín,  

IČ: 709 34 860 

(dále jen „žadatel“), po písemném vyjádření dotčeného orgánu ze dne 27.09.2021 pod č. j.: KRPZ-88248-
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 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, oznamuje zahájení řízení o návrhu 
  

opatření obecné povahy 

pro stanovení místní úpravy provozu: 

na silnici: III/49026 

v místě (úseku):  uzlový úsek č.: 4, název úseku: Ludkovice - hájenka až po dopravní značku 
začátek obce Ludkovice v km 4,432 

 na území  obce s rozšířenou působností Luhačovice 
v k. ú.: Ludkovice 
z důvodu: zvýšení bezpečnosti silničního provozu na základě doporučení BESIP – název 

akce „Silnice III/49026: Březůvky  – Ludkovice“ 

na dobu: neurčitou 
v rozsahu úpravy stávajícího dopravního značení a umístění nového dopravního značení a 
zařízení dle příloh. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu bude návrh opatření obecné povahy – 
místní úpravy provozu na silnici III/49026 v k. ú. Ludkovice a na území  obce s rozšířenou působností 
Luhačovice, včetně příloh, zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Luhačovice a Obecního úřadu 
Ludkovice v úplném znění, a lze se s ním současně seznámit i na odboru dopravy Městského úřadu 
Luhačovice, 2. patro, dv. č. 201 (Ing. Josef Roman), v úřední dny Po, St 7:30-12:00, 13:00-17:00 (příp. po 
telefonické dohodě na tel. 577 197 439). 
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V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u odboru dopravy písemné připomínky. 
Současně, v souladu ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky 
k odboru dopravy. 

S odkazem na ustanovení § 39 a § 172 odst. 5 správního řádu mohou dotčené osoby podat písemné 
připomínky a odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné 
povahy. Dnem zveřejnění je den doručení veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu, tedy patnáctý 
den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (Městského úřadu 
Luhačovice). 

K námitkám a připomínkám podaným po tomto termínu se nepřihlíží. 

Písemné připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: 
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice. 
 

Odůvodnění: 

Dne 17.10.2017 podal žadatel, prostřednictvím zmocněnce společnosti ViaDesigne s. r. o., (zastoupení 
na základě plné moci ze dne 31.08.2021), u odboru dopravy žádost o stanovení místní úpravy provozu 
na silnici III/49026 v k. ú. Ludkovice.  
Navržená místní úprava provozu spočívá v umístění nového svislého a vodorovného dopravního značení, 
odstranění stávajícího dopravního značení a v přemístění stávajícího dopravního značení v rozsahu dle 
přiložených situací dopravního značení na sil. III/49026 v úseku Březůvky - Ludkovice v rámci akce: 
"SILNICE III/49026: BŘEZŮVKY - LUDKOVICE". 
Důvodem požadované místní úpravy provozu je potřeba upravit umístění trvalého dopravního značení a 
zařízení v daném úseku v souladu s platnými předpisy. 

K žádosti byla předložena projektová dokumentace – situace stávajícího a nově navrženého umístění 
dopravního značení (1-10), kterou vypracovala společnost ViaDesigne s. r. o., datum 03/2021. Dále bylo 
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu doloženo vyjádření DI Zlín ze dne 
27.09.2021, č. j.: KRPZ-88248-1/ČJ-2021-150506. 

Odbor dopravy, v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní 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. V případech, kdy zvláštní zákon ukládá vydat 
závazné opatření obecné povahy, které není právním předpisem ani rozhodnutím, postupuje se dle 
ustanovení § 171 správního řádu. 

 
 
 
 
Bc. Jiří Černobila v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
 
 

Přílohy: 

Situace dopravního značení  - 10 listů_ 1-10 (nedílná součást tohoto oznámení). 

Tento návrh opatření obecné povahy musí být bezodkladně vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na 
úřední desce Městského úřadu Luhačovice a Obecního úřadu Ludkovice a současně zveřejněn 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: 
 

  

 
 
Datum vyvěšení:        
 

 
 

razítko 

 
 
Datum sejmutí:  



Č.j. MULU -30377/2021/26/RoJ str. 3 

 
Obdrží: 

žadatel (doručenka – datová schránka) 
1. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín – na základě 
    zmocnění prostřednictvím Viadesigne s.r.o., IDDS: zrkaeex  
 
dotčené orgány (doručenka – datová schránka) 
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie ZK, Územní odbor Zlín, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
  
ostatní (doručenka, datová schránka) 
3. Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (k vyvěšení na úřední desku) 
4. Obecní úřad Ludkovice, podatelna, IDDS: mj6arcw (k vyvěšení na úřední desku)  
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