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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu 

na pozemních komunikacích 
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 124 odst. 6 a podle ust. § 77 odst. 1 
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti spol. Valašská rally s. r. o., 
IČ 07713614, Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín (dále též „žadatel“) ze dne 22.02.2023, vyjádření 
Policie ČR - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní 
policie, 30. dubna 24, 728 99 Ostrava čj. KRPT-30031-4/ČJ-2023-0700DP ze dne 17.02.2023 
a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

na silnici II/486 a místních komunikacích v k. ú. Sklenov, na místní komunikaci 
v k. ú. Větřkovice u Lubiny, na silnici II/486 a místních komunikacích v k. ú. Mniší, na 
místních komunikacích v k. ú. Tichá na Moravě, na silnici III/4861 a III/4862 
v k. ú. Měrkovice, na silnici II/648, II/486, III/04825h a místních komunikacích 
v k. ú. Rychaltice, na silnici I/58 v k. ú. Vlčovice, z důvodu konání motoristického podniku 
„Valašská rally 2023 - RZ Hukvaldy“, v termínu:  

01.04.2023 v době od 15:15 hod. do 20:30 hod. 

Pro umístění dopravního značení se stanoví tyto podmínky: 
1. Umístění dopravního značení bude provedeno dle situačních výkresů, které jsou přílohou tohoto 

stanovení. 

2. Dopravní značení IS11a „Návěst před objížďkou“ bude doplněno i před křižovatkou silnic II/486 
a III/4863 v centru obce Hukvaldy (ve směru od Příbora). 

3. Dopravní značení číslo IS11b „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (Frenštát p. R.) bude 
doplněno i před křižovatkou silnic II/486 a III/4861 (ve směru od centra Hukvald do Kozlovic 
a Frenštátu pod Radhoštěm). 

4. Dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1, zákona 
o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a umístěno dle Zásad pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015. 

5. Za dodržení podmínek tohoto stanovení a po ukončení akce za uvedení dopravního značení do 
původního stavu je za žadatele zodpovědný pan Jaromír Tomaštík.  
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O d ů v o d n ě n í : 
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče stanovil 
přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích na základě žádosti společnosti 
Valašská rally s. r. o., IČ 07713614, Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín ze dne 22.02.2023, se 
souhlasem Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., střediska Nový Jičín, Suvorovova 525, 
741 11 Nový Jičín, čj. SSMSK/II/210/3810/02/2023 ze dne 21.02.2023, souhlasem Správy silnic 
Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, 
čj. 3/2023/03809/Sk ze dne 17.02.2023, souhlasem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, 
Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, RSD-18506/2023 ze dne 09.02.2023, souhlasem 
města Kopřivnice, zastoupeného společností SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, 
čj. 208/2022/ŠM ze dne 05.12.2022 a na základě sdělení Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava, čj. KRPT-30031-4/ČJ-2023-0700DP ze dne 17.02.2023. 

Stanovením přechodné úpravy provozu bude žadateli umožněno konání motoristického podniku 
„Valašská rally 2023 - RZ Hukvaldy“. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní orgán 
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Do 
opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu a jeho odůvodnění (ust. § 173 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „správní řád“) 
může každý nahlédnout u zdejšího správního orgánu, tj. na Městském úřadě Kopřivnice, odboru 
stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, 5. NP, dveře č. 544, 
nejlépe po předchozí telefonické domluvě. 

P o u č e n í : 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek [ust. § 173 odst. 2 správního řádu]. 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce. 

 
„otisk úředního razítka“ 

 
 

Ing. Markéta Kvitová, v.r. 
vedoucí odboru stavebního řádu, 
územního plánování a památkové péče 

Příloha:   
2x situační výkres včetně dopravního značení 

Rozdělovník:  
1. Valašská rally s. r. o., Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, 
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 

Nový Jičín 
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 

738 33 Frýdek-Místek 
4. Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie, Strojnická 27, 170 89, 

Praha 7 (PPR-6946-2/ČJ-2023-990440) 
5. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 

30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava (KRPT-30031-4/ČJ-2023-0700DP) 
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
7. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 01 

Frýdek-Místek 
8. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 1, 

744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
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