
 

 

 

 

 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství jako 

příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné 

účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a 

veřejně přístupné účelové komunikaci, podle § 124 odst. 6, § 77 odst. 1 písm. c) odst. 5 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

silničním provozu“), zahájil řízení opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“) na návrh, který podalo 

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ: 002 87 229 zastoupené na základě plné moci 

společností VACULA silniční s. r. o., Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, adresa pro doručení 

Kelč, 539, 756 43 Kelč a vydává 

 

oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“),  

 

na místní komunikaci Antonína Dvořáka (parc. č. 4986, 4924 k. ú. Hulín) v obci Hulín 

 

Řízení bylo zahájeno ve věci návrhu na osazení zpomalovacích polštářů a vyznačení dopravních 

značek IZ 8a – Zóna s dopravním omezením se symbolem uvnitř B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost 

(20), IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením se symbolem uvnitř B 20a - Nejvyšší dovolená 

rychlost (20), IP 2 – Zpomalovací práh, podle dokumentace dopravního značení zpracované 

společností VACULA silniční s. r. o., která je nedílnou součástí tohoto oznámení.  

Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zpomalení dopravy. 

Výše uvedený návrh místní úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem Policie České 

republiky, dopravním inspektorátem Kroměříž, pod č.j. KRPZ-26095-1/ČJ-2021-150806. Předložený 

návrh místní úpravy provozu na místní komunikaci Antonína Dvořáka (parc. č. 4986, 4924 k. ú. Hulín) 

v obci Hulín se přímo dotýká zájmů žadatele a vlastníka dotčené pozemní komunikace tj. Město Hulín a 

dále vlastníků nemovitostí sousedících s úsekem této komunikace, na níž mají být osazeny výše 

uvedené dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na místní komunikaci 

Antonína Dvořáka (parc. č. 4986, 4924 k. ú. Hulín) v obci Hulín.    

 

 

 
oprávněná úřední osoba   Libor Hájek                               

e-mail     libor.hajek@mestokm.cz                                 

datum    29. března 2021 

odbor    občansko správních agend 

oddělení   dopravy a silničního hospodářství 

spisová značka        MeUKM/025698/2021 

číslo jednací  MeUKM/025957/2021         
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K návrhu OOP může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, 

uplatnit u ODSH KM písemné připomínky v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu. 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být OOP přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu k ODSH KM písemné odůvodněné námitky v 

souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu.  

 

ODSH KM, podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 

    

v y z ý v á 
dotčené osoby, aby k návrhu OOP ve věci osazení dopravního zrcadla a vyznačení výše uvedené 

dopravní značky na místní komunikaci Antonína Dvořáka (parc. č. 4986, 4924 k. ú. Hulín) v obci Hulín 

podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ODSH KM ve lhůtě do 30 

dnů, ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje ODSH KM, 

který OOP vydává.  

  

O d ů v o d n ě n í 
Návrh OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Antonína Dvořáka (parc. č. 

4986, 4924 k. ú. Hulín) v obci Hulín byl zpracován z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 

zpomalení dopravy.  

 

 

 

Otisk razítka 

 

 

 

Libor Hájek             

referent odboru občansko správních agend 

odd. dopravy a silničního hospodářství 

 

 

   29. 3. 2021 

Vyvěšeno dne ………..............................          Sejmuto dne …………….…………........ 

razítko a podpis oprávněné osoby       razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

Oznámení OOP bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kroměříž na dobu nejméně 15 dnů a 

současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude 

považováno za doručené. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu. 



 

 

 

 

-3- 

 

Rozdělovník: 

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)  

V souladu s ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu, doručuje ODSH KM toto oznámení dotčeným 

osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 

25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a současně 

bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude 

písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.   

- VACULA silniční s. r. o. (datová schránka) 

Dotčené orgány (datová schránka) 

- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž 

Na vědomí  

- Město Hulín (datová schránka) se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu nejméně 15 

dnů  
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IČO: 031 81 936

Sídlo: Růžová 272/1, 110 00  Praha 1
Provozovna: Sázany 539, 756 43  Kelč

VYPRACOVAL:
ING. LENKA KLVAŇOVÁ

ODSOUHLASIL:

ZLÍNSKÝ

KROMĚŘÍŽ

Doplnění TDZ a zpomalovacích polštářů 
na místní komunikaci v Hulíně

SITUACE - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Město Hulín

Zpomalovací polštář 

Dopravní značení bude umístěno dle TP 65 (Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích a TP 85 - Zpomalovací prahy na pozemních komunikacích. 
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Doplnění TDZ a zpomalovacích polštářů na místní komunikaci v Hulíně
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