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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZNÁMENÍ O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Veřejná vyhláška
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státní správy podle
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o silničním provozu), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích, zahajuje na základě podnětu ze dne 07.06.2022 podaného žadatelem
-

město Blansko, IČO: 00279943, nám. Svobody 3213, 678 01 Blansko, kterého zastupuje
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., ICO: 27848116, Pavelkova 222/2, Bystrovany,
779 00 Olomouc
(dále jen žadatel), řízení o návrhu opatření obecné povahy podle
171 a násl. části šesté
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen správní řád) a
podle
77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy
provozu (MUP) na pozemních komunikacích ve městě Blansko.
Navržená MÚP spočívá:
na místní komunikaci (MK) ul. nám. Svobody (při výjezdu do ul. Bezručova) ve vyznačení
vodorovného dopravního značení V 5 „Příčná čára souvislá“ a V 9a „Směrové šipky
-

na veřeině přístupné účelové komunikaci (VPÚK) v ulici Pekařská (na parkovací ploše oproti RD
č. 2210/24, 2141/26, 2145/28, 2146/30 a 2144/32) ve vyznačení vodorovného dopravního
značení V bc „Stání šikmé“ pro celkem 7 parkovacích stání (5 s délkou stání 4,80m a
2 s délkou stání 5,20m) a vodorovného dopravního značení V bOa „Stání podélné“ pro
vyznačení 1 podélného parkovacího stání
-

vše dle grafického znázornění v situacích (viz přÜoha), které jsou nedUnou součástí tohoto
oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu.
-

Důvodem ke stanovení navrhované místní úpravy provozu je zajištění jasného a přehledného
dopravního režimu v uvedených lokalitách. Na náměstí Svobody bude po zjednosměrnění jeho
části stanoveným značením zdůrazněn způsob výjezdu na ul. Bezručova a v ulici Pekařská
bude vyznačením stanoveného dopravního značení zajištěno optimální využití celé parkovací
plochy.
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Návrh opatření obecné povahy byl projednán dle ust. 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu a dle
172 odst. 1 správního řádu s dotčeným orgánem, kterým je zde Policie CR,
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní inspektorát
Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR-DI Blansko) jeho písemné
vyjádření bylo vydané dne 20.06.2022 pod čj. KRPB-125540-2/ČJ-2022-060106.
-

V souladu s dikcí 172 odst. 4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení MÚP
na dotčených pozemních komunikacích v Blansku kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Blansko
písemné připomínky. V souladu s dikcí
172 odst. 5 správního řádu mohou k předmětnému
návrhu stanovení MUP na dotčených pozemních komunikacích v Blansku vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu Blansko
písemné odůvodněné námitky.
Návrh stanovení MÚR na výše uvedených pozemních komunikacích v Blansku se přímo dotýká
zájmů žadatele a vlastníka dotčených pozemních komunikací, kterým je město Blansko,
ičo: 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, dále vlastníků nemovitostí sousedících
s předmětnými pozemními komunikacemi a také kteréhokoliv účastníka silničního provozu,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství podle
správního řádu

172 odst. 1

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení MÚP na výše uvedených pozemních komunikacích
v Blansku podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením
Městskému úřadu Blansko ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání
písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí
174 odst. 1
správního řádu za podmínek definovaných v 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení 172 odst. 5 správního řádu.
Odůvodnění:
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státní správy, obdržel dne 07.06.2022 podnět výše uvedeného žadatele o stanovení MUR na
předmětných pozemních komunikacích v Blansku, ke kterému žadatel doložil jednoduchý
grafický návrh požadované MUR. S celým obsahem projektu a podklady se lze seznámit
v úřední dny v kanceláři Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního
hospodářství. Důvodem ke stanovení navrhované MÚP je zajištění větší bezpečnosti provozu
včetně jasného a přehledného dopravního režimu v uvedených lokalitách.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný
orgán státní správy, podle 124 odst. 6 zákona o silničním provozu ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích Ii. a lil, tříd, na místních
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích, projednal návrh stanovení
MUR na výše uvedených pozemních komunikacích v Blansku s dotčeným orgánem, kterým je
PCR-Di Blansko (jejich stanovisko čj. KRRB-125540-2/CJ-2022-060106 ze dne 20.06.2022 je
součástí spisu).
V souladu s dikcí 172 odst. I správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto oznámení
o návrhu opatření obecné povahy 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 Blansko a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
-
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Patnáctým Unem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je
Unem zveřejnění předmětného návrhu stanovení MUR na dotčených pozemních komunikacích
na náměstí Svobody a v ulici Pekařská v Blansku.

Ing. Petra Reisiglová i.t
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
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Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Příloha: situace dopravního značení (návrh MÚP)

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
7. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt
sídlo: Pavelkova č.p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc
zastoupení pro: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 07 Blansko

Dotčené orgány (doručenky)
2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno
Na vědomí (obyčejně)
3. Městská policie Blansko, Sadová č.p. 149/2, 678 01 Blansko
4. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 24 Blansko
-k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 30
dnů a se žádostí o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu; vyvěšení pod
názvem „Návrh stanovení MÚP na nám. Svobody a v ulici Pekařská v Blansku“
5. Ostatní dotčené osoby dle ust. 5173 odst. I správního řádu
-v souladu s dikcí 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
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VyproooaI Veisor Lukáš

0atum 27.6.2022

Místní úprava dopravního
značení MK ul. Pekařská
Blansku.
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Vypracoval: Veiser Lukáš
Datum: 27.6.2022
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Místni úprava dopravního značeni
MK nám. Svobody v Blansku.
Adresa provozovny: Pavelkova 2
Olomooc 772 OO

