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OPATěENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu
na místní komunikaci
VeĜejná vyhláška

MČstský úĜad v Blansku, stavební úĜad, oddČlení silniþního hospodáĜství, podle § 124 odst. 6
zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen zákon o silniþním provozu), pĜíslušný orgán
státní správy ve vČcech stanovení místní a pĜechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - na silnicích II. a III. tĜídy, na místní komunikaci a veĜejnČ pĜístupné úþelové
komunikaci, zahájil dne 03.05. 2017 na základČ podnČtu žádosti:
Obec Svinošice, IýO 00637700, Svinošice 1, 679 22 LipĤvka
(dále jen žadatel), po souhlasném písemném vyjádĜení pĜíslušného orgánu policie – tj. Policie
ýR, Krajského Ĝeditelství Blansko, Dopravního inspektorátu ze dne 04.04. 2017 pod þj. KRPB:
75848-2/ýJ-2016-060106-TES, (dále jen „DI Blansko“), Ĝízení o návrhu opatĜení obecné
povahy podle § 171,172,173 a násl. þásti šesté zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen správní Ĝád) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silniþním
provozu.
MČstský úĜad v Blansku, stavební úĜad, oddČlení silniþního hospodáĜství, podle § 77 odst. 1
písm. c) a § 124 odst. 6 zákona þ. 361/2000 Sb., zákona o silniþním provozu:
stanovuje místní úpravu provozu na místní komunikaci, (dále jen „MK“),
- u obecního úĜadu, u vjezdu a výjezdu z místní þásti „DvĤr“, u výjezdu z místní þásti „Uliþka“,
oznaþení slepé komunikace –„pod Most“ a pĜesunutí oznaþníku autobusové zastávky v obci
Svinošice, z dĤvodu provedení svislého dopravního znaþení a vodorovného dopravního
znaþení (viz koordinaþní situace vþ. návrhu na umístČní dopravních znaþek).
DĤvodem pro navrženou zmČnu trvalé místní úpravy provozu je usmČrnČní silniþního provozu a
zpĜehlednČní dopravní situace v centru obce Svinošice.
Z tohoto dĤvodu, v pĤsobnosti MČstského úĜadu Blansko jako obce s rozšíĜenou
pĤsobností, je navrženo osazení místního dopravního znaþení:
Svislé a vodorovné dopravní znaþení:
Projekt dopravního znaþení, (doruþen již 16.05. 2016, pĜi oznámení návrhu), vypracovaný Ing.
Tomášem Rackem, ýKAIT 1004200, projednaný s pĜíslušným orgánem Policie ýeské
republiky, tj. Policií ýeské republiky, Krajské Ĝeditelství policie Jihomoravského kraje, územní
odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Iý 75151499, Bezruþova 1895/31, 678 01 Blansko 1,
jehož písemné vyjádĜení ze dne 04.04. 2017 pod þj. KRPB: 75848-2/ýJ-2017-060106-TES je
souhlasné.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na MK:
-Provedení místní úpravy provozu na MK, v mČstČ Blansko, musí být v souladu s vyhláškou þ.
294/2015 Sb., kterou se provádČjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
Ĝízení provozu na pozemních komunikacích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
-Dopravní znaþky a zaĜízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silniþním provozu svými
rozmČry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým pĜedpisĤm,
technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní znaþení na pozemních komunikacích“ (dále
jen TP 65). a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní znaþení“. Veškeré svislé dopravní
znaþky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny
souþásti dopravních znaþek (podkladní deska, sloupek, znaþka, uchycení) musí být
schváleného typu.
-PĜi realizaci místní úpravy provozu na MK nesmí dojít k zneþištČní nebo poškození dotþené
pozemní komunikace.
-Odborné provedení místní úpravy provozu na MK podle tohoto stanovení, prĤbČžnou kontrolu
a údržbu zajistí žadatel, obec Svinošice.
-Termín provedení místní úpravy provozu na MK: po nabytí úþinnosti tohoto opatĜení obecné
povahy. Dále viz odĤvodnČní.
-Po ukonþení realizace místní úpravy provozu na MK je povinností žadatele informovat o této
skuteþnosti zástupce Policie ýeské republiky, Krajské Ĝeditelství policie Jihomoravského kraje,
územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Iý 75151499, Bezruþova 1895/31, 678 01
Blansko 1 a vyzvat zástupce MČstského úĜadu Blansko, oddČlení silniþního hospodáĜství
k provedení kontroly.
-Z dĤvodu zajištČní bezpeþnosti silniþního provozu na MK, v obci Svinošice, mĤže MČstský
z vlastního podnČtu nebo z podnČtu
úĜadu Blansko, oddČlení silniþního hospodáĜství
pĜíslušného orgánu policie, stanovit další dopravní znaþky nebo zaĜízení, pĜípadnČ stanovenou
místní úpravu provozu zmČnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanovených
dopravních znaþek a zaĜízení.
Z tohoto dĤvodu silniþní správní úĜad stanovil místní úpravu provozu tak, jak ji navrhuje ve své
žádosti žadatel.
OdĤvodnČní :
Na základČ podnČtu žádosti obce Svinošice, IýO 00637700, Svinošice 1, 679 22 LipĤvka
o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 03.05. 2017, bylo zahájeno Ĝízení podle þásti šesté
správního Ĝádu (§ 171 a následující správního Ĝádu), kterým se vydává závazné opatĜení obecné
povahy.
PĜedmČtem žádosti byla možnost osazení dopravní znaþky þ. P6, P2, E2b, P4, IP 10a, IJ 4b a
V 11a. Tato žádost je zdĤvodnČna usmČrnČním silniþního provozu a zpĜehlednČním dopravní
situace v obci Svinošice.
V souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silniþním provozu se k návrhu dopravního
znaþení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádĜil pĜíslušný orgán policie – tj.
Policie ýeské republiky, Krajské Ĝeditelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, Iý 75151499, Bezruþova 1895/31, 678 01 Blansko 1 souhlasným
vyjádĜením ze dne 04.04. 2017 pod þj. KRPB: 75848-2/ýJ-2017-060106-TES.
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MČstský úĜad v Blansku, stavební úĜad, oddČlení silniþního hospodáĜství oznámil návrh opatĜení
obecné povahy (pĜípis ze dne 16.05. 2017, þ.j. SH Ozn. - 18483/2017/Vy) s odĤvodnČním po
projednání s dotþeným orgánem (pĜíslušný orgán policie) veĜejnou vyhláškou podle § 25
správního Ĝádu v souladu s ust. § 172 správního Ĝádu dotþeným orgánĤm, žadateli, vlastníkĤm
dotþených pozemních komunikací a všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s
výkonem vlastnického práva mohly být opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeny. Návrh opatĜení
obecné povahy s odĤvodnČním byl zveĜejnČn na úĜední desce MČstského úĜadu Blansko po
dobu 15-ti dnĤ a rovnČž zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. Dotþené osoby byly v návrhu
opatĜení obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního Ĝádu vyzvány, aby podávaly své pĜipomínky
nebo návrhy. K návrhu opatĜení obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohly být opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeny, uplatnit u správního orgánu písemné
pĜipomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohly být opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeny, mohli podávat podat
proti návrhu opatĜení obecné povahy písemné odĤvodnČné námitky ve lhĤtČ 30 dnĤ ode dne
jeho zveĜejnČní.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na MK se pĜímo dotýkal zájmĤ žadatele, dále vlastníkĤ
nemovitostí sousedících s prĤjezdním úsekem této MK, na níž má být umístČno svislé dopravní
znaþení, dále kteréhokoliv úþastníka silniþního provozu na MK.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního Ĝádu nebyly uplatnČny.
OdĤvodnČní rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního Ĝádu nebyly uplatnČny, není
tĜeba rozhodnutí o námitkách odĤvodĖovat.
MČstský úĜad v Blansku, stavební úĜad, oddČlení silniþního hospodáĜství vydal stanovení místní
úpravy provozu na MK dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silniþním provozu po písemném
vyjádĜení pĜíslušného orgánu policie jako opatĜení obecné povahy postupem dle þásti šesté (§
171 a násl.) správního Ĝádu.
Proti opatĜení obecné povahy nelze podat opravný prostĜedek. Toto opatĜení obecné povahy
nabývá úþinnosti patnáctým dnem po dni vyvČšení veĜejné vyhlášky.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úĜadu
PĜíloha: Projekt DZ, byl již pĜedán oznámením dne 16.05. 2017.
Toto opatĜení obecné povahy musí být vyvČšeno po dobu 15-ti dnĤ. Patnáctým dnem po
vyvČšení nabývá toto opatĜení úþinnosti.

VyvČšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:………………………………

razítko a podpis oprávnČné osoby

razítko a podpis oprávnČné osoby

Josef
Hemzal

Digitálně podepsal Josef Hemzal
DN: c=CZ, o=OBEC SVINOŠICE [IČ
00637700], ou=Obecní úřad
Svinošice, ou=01, cn=Josef Hemzal,
serialNumber=P130517,
title=starosta
Datum: 2017.08.02 17:19:06 +02'00'
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Doruþí se:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního Ĝádu doruþuje MČstský úĜad Blansko toto
opatĜení obecné povahy dotþeným osobám veĜejnou vyhláškou. Doruþení veĜejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního Ĝádu tak, že se
písemnost vyvČsí na úĜední desce MČstského úĜadu Blansko a obce Svinošice a
souþasnČ bude zveĜejnČna zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup. Patnáctým dnem po
vyvČšení bude písemnost považována za doruþenou.
• Obec Svinošice, IDDS: sjvavzj
sídlo: Svinošice þ.p. 1, 679 22 LipĤvka,
k vyvČšení na úĜední desce a zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup se žádostí o
bezodkladné vyvČšení oznámení na své úĜední desce na dobu nejménČ 15 dnĤ a o zpČtné
zaslání potvrzeného vyvČšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení místní úpravy
provozu MK Svinošice.

•

Dotþený orgán:
• Policie ýeské republiky, Krajské Ĝeditelství Policie Jihomoravského kraje,
územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezruþova þ.p. 1895/31, 678 01 Blansko 1
Dále obdrží :
•

ýAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy
sídlo: Nádražní þ.p. 2369/10, 678 01 Blansko 1

• MČÚ Blansko, odbor hospodáĜské správy, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko –
k vyvČšení na úĜední desce a zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup se žádostí o bezodkladné
vyvČšení oznámení na své úĜední desce na dobu nejménČ 15 dnĤ a o zpČtné zaslání
potvrzeného vyvČšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení místní úpravy provozu MK
Svinošice.

