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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
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 08.07.2022, který podal žadatel
-

Syráva a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
ICO: 70932581, Zerotĺnovo náměstí 44913, 602 00 Brno

organizace

kraje,

171 a násl. části šesté
(dále jen žadatel), řízení o návrhu opatření obecné povahy podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a
podle 77 odst. I písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení nové místní úpravy
provozu na níže uvedené pozemní komunikaci v působnosti ORP Blansko.
Místní úprava provozu (MÚP) je navržena takto:

na silnici 111I37365 (Křtiny-Račice-Drnovice)
realizovat MÚP dle grafického znázornění
v situacích (viz příloha), které jsou nedílnou součástí tohoto oznámení o návrhu stanovení
místní úpravy provozu
—

-dle návrhu bude osazeno svislé dopravní značení: 3x B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“,
2x B 20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“
dle návrhu bude vyznačeno vodorovné dopravní značení: V4 „Vodicí čára“ (0,125),
V 2b „Podélná čára přerušovaná“ (1,5/1,5/0,25) a 2x Vila „Zastávka autobusu nebo
trolej busu“/0,1 25)
-

dle návrhu bude odstraněno stávající svislé dopravní značení: 2x A 7a „Nerovnost
vozovky“
-

-

-

dle návrhu bude posunuto svislé dopravní značení: Jx IJ 4b „Označník zastávky
dle návrhu bude umístěno dopravní zařízení: lx bezpečnostní odrazové zrcadlo

Důvodem navrhované MÚP je zajištění jasného dopravního režimu po provedení rekonstrukce
silnice 111/37365 rámci stavby „11lI37365, 11lI37367 Křtiny-Březina“.
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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 Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko,
Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR-DI Blansko)
jejich písemné vyjádření
vydané dne 15.06.2022 pod čj. KRPB-117343-2ICJ-2022-060106je podkladem řízení.
—

V souladu s dikcí 172 odst. 4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení MÚP
na dotčené silnici 111/37365 kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Blansko písemné
připomínky. Y souladu s dikcí
172 odst. 5 správního řádu mohou k předmětnému návrhu
stanovení MUP na dotčené pozemní komunikaci 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 MÚP na dotčené silnici 111/37365 se přímo dotýká zájmů žadatele a vlastníka
dotčené místní komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, ICO: 70932581, Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast
Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko, dále vlastníků nemovitostí sousedících
s předmětnou pozemní komunikací 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
vyzývá

172 odst. 1

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení MÚP na výše uvedené silnici 111/37365 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 08.07.2022 podnět výše uvedeného žadatele o stanovení MUP na
výše uvedené silnici 111/37365 (usnesením č.j. SLP-OV/66844-22/HAS byl postoupen Městským
úřadem Slapanice, z důvodu nepříslušnosti), ke kterému žadatel doložil jednoduché grafické
návrhy umístění požadované MUP. 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 MUP je zajištění jasného dopravního režimu
po provedení rekonstrukce silnice 111/37365 rámci stavby „111/37365, 111/37367 Křtiny-Březina.
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 III. 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
PČR-Dl Blansko (jejich stanovisko označené čj. KRPB-1 J 7343-2/ČJ-2022-0601 06 ze dne
15.06.2022 je součástí spisu).
-

V souladu s dikcí 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto oznámení
o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.
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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.
Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je
dnem zveřejnění předmětného návrhu stanovení MŮR na silnici 111/37365.

Ing. Petra Reisiglová ‘ í
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Blansko.
Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

15 -07- 2022

Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

V?.

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Příloha: návrh MŮR 3x situace
-

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí čp. 449/3, 602 00 Brno
Dotčené orgány (doručenky)
2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Městské ředitelství policie Brno, IDDS:
jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno
Na vědomí (obyčejně)
3. 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 MUR na silnici 111/37365 po provedení její rekonstrukce)
-

4. Ostatní dotčené osoby dle ust. 5 173 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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