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PZíloha „Oznámení o návrhu opatZení obecné povahy“ 

V E Y E J N Á   V Y H L Á a K A 

N á v r h 

OPATYENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

Městský úZad alapanice, odbor výstavby, podle ust. § 124 odst. 6 zákona �. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějbích 
pZedpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), pZíslubný orgán státní správy ve věcech stanovení 
místní a pZechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. tZídy, místní 
komunikaci a veZejně pZístupné ú�elové komunikaci, v Zízení zahájeném na základě podnětu  
obce Vini�né aumice, se sídlem Vini�né aumice 23, 664 06 Vini�né aumice, IO 00488372 (dále 
též „podatel“) ze dne 18.01.2023 ve věci vedeného správního Zízení o opatZení obecné povahy 
podle ust. § 171 a následující �ásti besté zákona �. 500/2004 Sb., správní Zád ve znění pozdějbích 
pZedpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 zákona 
o silni�ním provozu a po pZedchozím projednání s dot�eným orgánem podle ust. § 77 odst. 2 písm. 
b) a odst. 3 zákona o silni�ním provozu, kterým je Policie R, Územní odbor Brno-venkov, 
Dopravní inspektorát, pracovibtě dopravní in~enýrství, se sídlem Kounicova 687/24, 611 32 Brno, 
IO 7515149 a po písemném souhlasu tohoto dot�eného orgánu, vydaného pod �. j.: KRPB-
12567-5/J-2023-0603DI-BAR dne 13.02.2023; podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni�ním 
provozu 

stanovuje místní úpravu provozu  

na silnici:  �. III/3834 - ul. aumická v m�stysu PozoZice 

 v km cca 5,250 ~ 5,440 dle stani�ení pasportu silnice 

v rámci akce s názvem »VÝSTAVBA CHODNÍKU VININÉ aUMICE - POZOYICE« 

důvodu:  úprava dopravního značení po výstavbě chodníku

podle pZedlo~ené dokumentace pro akci: »VÝSTAVBA CHODNÍKU VININÉ aUMICE - 
POZOYICE«, �íslo výkresu: D 1; vypracované Ing. Tomábem Rackem, Svinobice 104, 
679 22 Lipůvka v Zíjnu 2021. 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhlábkou �. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a Zízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějbích pZedpisů.  
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2. Dopravní zna�ky musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silni�ním provozu svými rozměry, 
barvami a technickými po~adavky odpovídat zvlábtním technickým pZedpisům, kterými jsou 
zejména normy SN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní zna�ení - ást 1: Stálé dopravní 
zna�ky“, SN EN 1436 „Vodorovné dopravní zna�ení - po~adavky na dopravní zna�ení“ a 
dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní zna�ení na pozemních komunikacích“ – 
aktuální vydání (dále jen „TP 65“) a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní zna�ení na 
pozemních komunikacích“.  

3. Vebkeré svislé dopravní zna�ky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny 
jako retroreflexní.  Vbechny sou�ásti místní úpravy provozu musí být schváleného typu. 

4. Stálé zna�ky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené �ásti dopravního prostoru 
ur�ené pro provoz vozidel. 

5. PZi realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít ke zne�ibtění nebo pobkození dot�ených 
pozemních komunikací. 

6. U komunika�ních pZipojení budou zajibtěny pZedepsané rozhledové poměry dle platných 
pZedpisů. Rozhledová pole musí být bez pZeká~ek bránících rozhledu. 

7. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení provede spol. BS - IMEX, 
spol. s r.o., se sídlem ZvonaZka 408/16, 617 00 Brno, IO 63476711. 
Kontaktní osoba: Aleb Jílek, starosta obce Vini�né aumice, tel.: 544 250 931. 

8. Realizace místní úpravy provozu na silnici �. III/3834 - ul. aumická v městysu PozoZice bude 
provedena dle schválené dokumentace s názvem: »VÝSTAVBA CHODNÍKU VININÉ 
aUMICE - POZOYICE«, �íslo výkresu: D 1; vypracované Ing. Tomábem Rackem, Svinobice 
104, 679 22 Lipůvka v Zíjnu 2021. 

Uvedená dokumentace je nedílnou sou�ástí tohoto stanovení místní úpravy provozu. 
9. Po ukon�ení realizace místní úpravy provozu na silnici �. III/3834 - ul. aumická v městysu 

PozoZice bude dopravní zna�ení pZevzato do majetku a správy organizace Správa a údr~ba 
silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., se sídlem }erotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, 
IO 70932581. Ta bude zajibťovat průbě~nou kontrolu a údr~bu pZevzatého dopravního 
zna�ení, které bude sou�ástí uvedené silnice III. tZídy. 

10. Realizace dopravního zna�ení je mo~ná a~ po nabytí ú�innosti opatZení obecné povahy.  
11. Stanovená místní úprava provozu na pozemních komunikacích mů~e být doplněna, změněna 

�i zrubena pouze na základě nového stanovení místní úpravy provozu vydaného Městským 
úZadem alapanice, odborem výstavby. Z důvodu zajibtění bezpe�nosti silni�ního provozu na 
dot�ených pozemních komunikacích mů~e Městský úZad alapanice, odbor výstavby, 
z vlastního podnětu nebo z podnětu pZíslubného orgánu policie R, stanovit dalbí dopravní 
zna�ky nebo zaZízení, pZípadně stanovenou místní úpravu provozu změnit.  

12. Tímto stanovením místní úpravy provozu nejsou dot�eny pZedpisy o územním plánování a 
stavebním Zádu (zák. �. 183/2006 Sb., ve znění pozdějbích pZedpisů).  

Dopravní zna�ky na pozemních komunikacích nevy~adují rozhodnutí o umístění stavby, územní 
souhlas, stavební povolení ani ohlábení stavebnímu úZadu, stavebník je vbak povinen podle dikce 
§ 79 odst. 5 stavebního zákona zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické 
infrastruktury a zajistit jejich ochranu, a dále v souladu s dikcí § 152 odst. 1 stavebního zákona 
dbát na Zádnou pZípravu a provádění stavby, pZitom musí mít na zZeteli zejména ochranu ~ivota a 
zdraví osob, ochranu ~ivotního prostZedí a majetku, i betrnost k sousedství. 

O d ů v o d n � n í : 
Na základě podnětu obce Vini�né Šumice, se sídlem Vini�né Šumice 23, 664 06 Vini�né Šumice, 
IO 00488372 ze dne 18.01.2023 ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici �. III/3834 - 
ul. aumická v městysu PozoZice, bylo podle ust. § 171 a následné �ásti besté správního Zádu a ust. 
§ 77 odst. 5 zákona o silni�ním provozu, zahájeno Zízení, na základě kterého se vydává závazné 
opatZení obecné povahy.  
K podnětu o stanovení místní úpravy provozu byla pZilo~ena situace s návrhem umístění 
dopravního zna�ení (dokumentace s názvem: »VÝSTAVBA CHODNÍKU VININÉ aUMICE - 
POZOYICE«, �íslo výkresu: D 1; vypracované Ing. Tomábem Rackem, Svinobice 104, 
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679 22 Lipůvka v Zíjnu 2021), její~ výtisk zůstane jako doklad u zdejbího silni�ního správního úZadu 
a Písemné souhlasné vyjádZení Policie R, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát, 
pracovibtě dopravní in~enýrství, se sídlem Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IO 75151499, vydané 
pod �. j.: KRPB-12567-5/J-2023-0603DI-BAR dne 13.02.2023. 

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici �. III/3834 - ul. aumická v městysu PozoZice,  
podle pZedlo~ené projektové dokumentace se pZímo dotýká zájmů podatele; právnické osoby, která 
je pověZena výkonem vlastnických práv k uvedené silnici; vlastníka nemovitosti sousedící s 
nemovitostí, na ní~ mají být umístěny svislé dopravní zna�ky a dále kteréhokoliv ú�astníka 
silni�ního provozu na uvedené pozemní komunikaci.  
Městský úZad alapanice, odbor výstavby doru�il návrh opatZení obecné povahy �. j.: j. SLP-
OV/15659-22/HAS ze dne 20.02.2023 veZejnou vyhlábkou podle § 25 správního Zádu v souladu 
s ust. § 172 správního Zádu. Návrh opatZení obecné povahy byl zveZejněn na úZední desce města 
alapanice, obce Vini�né aumice a městyse PozoZice po dobu 30 dnů a dále také způsobem 
umo~ňujícím dálkový pZístup (elektronická úZední deska města alapanice).  
Dot�ené osoby byly v návrhu opatZení obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního Zádu vyzvány, 
aby podávaly písemně své pZipomínky nebo odůvodněné námitky. K návrhu opatZení obecné 
povahy mohl kdokoli, jeho~ práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatZením obecné povahy 
pZímo dot�eny, uplatnit písemné pZipomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejich~ 
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opatZením 
obecné povahy pZímo dot�eny, mohli podat proti návrhu opatZení obecné povahy písemně 
odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveZejnění.  
Rozhodnutí o námitkách: 
Bude doplněno … 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:  
Bude doplněno … 

Městský úZad alapanice, odbor výstavby vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici 
�. III/3834 - ul. aumická v městysu PozoZice dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni�ním provozu 
po písemném vyjádZení pZíslubného orgánu policie jako opatZení obecné povahy postupem dle 
�ásti besté (§ 171 a násl.) správního Zádu.  

P o u � e n í : 
Proti opatZení obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního Zádu podat opravný 
prostZedek. Stanovení místní úpravy provozu vydané formou opatZení obecné povahy nabývá 
ú�innosti patnáctým dnem po dni vyvěbení veZejné vyhlábky.  
 
      
  
 
 
 
 
v z. Ing. Bohdana Kalová 
 
Ing. arch Karin KováZová 
vedoucí odboru výstavby 
 
 
 
 
 

PZíloha jako nedílná sou�ást stanovení místní úpravy provozu:  
Situace DZ (»VÝSTAVBA CHODNÍKU VININÉ aUMICE - POZOYICE«, �íslo výkresu: D 1), 
�. j.: j. SLP-OV/5949-23/HAS ze dne &&&... 

otisk 
úZedního 
razítka 




