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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 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 "zákon o silničním provozu") podle § 77 odst. 1 písm. c) 

a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy  

s t a n o v í 

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na Plumlovské přehradě v Mostkovicích a Plumlově 

(jižní strana přehrady).  

Způsob vyznačení: viz. příloha  

Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení 

bude zodpovědný: v koordinaci Obec Mostkovice a Město Plumlov  

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Místní úprava provozu bude realizována podle přílohy, která byla schválena DI PČR Prostějov č.j. 

KRPM-131258-2/ČJ-2020-141206 ze dne 7. 12. 2020 a následně na ústním jednání dne 11. 2. 2021 

(viz. protokol z ústního jednání). 

2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 

značení musí splňovat příslušné technické normy. 

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní 

značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité 

osazení stanoveného dopravního značení.  

Odůvodnění: 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova provedl místní šetření v okolí Plumlovské přehrady v k.ú. 

Mostkovice a k.ú. Plumlov z důvodu rozporu dopravního značení a oznámil návrh na místní úpravu 

provozu na pozemních komunikacích umístěním svislého dopravního značení viz. příloha. Po ústním 
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jednání dne 2.12.2020 se zástupci Obce Mostkovice, Města Plumlov, společností Fortel Capital a.s. 

(vlastníkem HOTELU ZLECHOV) a Policií České republiky, krajským ředitelstvím policie 

Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov a po jeho písemném 

vyjádření pod č.j. KRPM-131258-2/ČJ-2020-141206 ze dne 7. 12. 2020 byl dán dne 15.12.2020 návrh 

na úpravu dopravního značení vyvěšen.  

Dne 4.2.2021 podal námitku proti tomuto návrhu Radek Kocourek, nájemce pláže U vrbiček, 

provozovatel Restaurace Panel a ubytování v nemovitosti Stichovice č.p. 1126. 

Vzhledem k tomu, že stanovením a úpravou dopravního značení má dojít k narovnání současné situace a 

utvoření uceleného dopravního celku tak, aby byla zajištěna bezpečnost všem účastníkům silničního 

provozu, tj. chodcům, cyklistům i řidičům a zároveň nebylo znemožněno využívat tuto rekreační oblast 

k podnikání či rekreaci, znovu projednal Odbor dopravy dne 11.2.2021 podané námitky pana Kocourka 

se zástupci Obce Mostkovice, Města Plumlov, společností Fortel Capital a.s. (vlastníkem HOTELU 

ZLECHOV), Radkem Kocourkem (nájemcem pláže U vrbiček, provozovatelem Restaurace Panel a 

ubytování v nemovitosti Stichovice č.p. 1126) a Dopravním inspektorátem Policie České republiky, 

krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, územním odborem Prostějov a došlo ještě k některým 

úpravám dopravního značení, které bylo v návrhu ze dne 15. 12. 2020. 

Po odsouhlasení úpravy dopravního značení všemi výše uvedenými je dán návrh na tuto úpravu.  

Odbor dopravy oznámil dne 5. 3. 2021 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy ve věci 

stanovení místní úpravy provozu umístěním svislého dopravního značení viz. příloha a současně vyzval 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne 

zveřejnění tohoto návrhu.  

Správní orgán návrh posoudil a po kladném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství 

policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov neshledal 

důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu.  

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle 

ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po 

dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Instalaci dopravního značení je možné provést až po nabytí účinnosti 

opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 správního řádu. 

 
 

 

 

 

 

Ing. Lenka Moučková 

vedoucí oddělení dopravy a komunikací  

Magistrátu města Prostějova 

  
 

 

Příloha: Návrh úpravy dopravního značení.  

 

Obdrží:  

Město Plumlov, IDDS: s5kbbz7  

Obec Mostkovice, IDDS: giebrax  

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6  
 

na vědomí: 
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Fortel Capital a.s. 

Radek Kocourek, Krumsín 127/2, 798 03 Plumlov 
 

A/A, R/D  

 

 

Pro Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Mostkovice, Městský úřad Plumlov:  

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Po jeho sejmutí prosím 

vrátit s vyznačením vyvěšení a sejmutí zpět. 

 

 

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

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 

 

 

 

 

 

Příloha: Návrh úpravy dopravního značení.  
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Foto č. 1 – Dopravní značení B1 „Zákaz vjezdu“ + dodatková tabulka E13 „Text“ bude odstraněna. 

 

Foto č. 2 – Ve stoupání (klesání) od břehu přehrady ke kempu se nachází značka B11 „Zákaz vjezdu 

všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13. Nově bude text znít „Mimo Povodí Moravy, s.p. 

a dopravní obsluhu“. 
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Foto č. 3 – u kempu nad přehradou v Mostkovicích budo odstraněny svislé dopravní značky  

2x B29 „Zákaz stání“ a ponechá se pouze vodorovná dopravní značka V12c „Zákaz zastavení“.  

 

 
Foto č. 4 – Doplnit dopravní značení o dodatkovou tabulku E13 (Cyklistům vjezd povolen)  

+ E12b „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ 

 

 
Foto č. 5 – Dopravní značka bude odstraněna  
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Foto č. 6 – u lomu ve směru od Zlechova do Plumlova – nově umístit pod sebe IP4b (jednosměrka)  

+ E12a (jízda cyklistů v protisměru), B13 (s vyznačením 1,5t) a E3a (1000m)  

 

 
Foto č. 7 – před lomem ve směru od Plumlova do Zlechova umístit dopravní značku P7 (přednost 

protijedoucích vozidel)  

 
Foto č. 8 -  U vyhlídky vyměnit DZ B13 za P8 (přednost před protijedoucími vozidly) 

 

P8 

P7 

IP4b+E12a 

B13 (1,5t) 

E3a (1000m) 
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Foto č. 9 - odstranění DZ B1 (zákaz vjezdu) + E13 (text), C2b (přikázaný směr odbočování vlevo + E13 

(text)  

 
Foto č. 10 – Dopravní značka A9 „Obousměrný provoz“ je nadbytečná dopravní značka a je možné ji 

odstranit. Dále budou doplněny značky IP4a (slepá komunikace) + E3a (vzdálenost) 1500m + E5 

(největší povolená hmotnost) 1,5t 
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