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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnici a místní komunikaci
Veřejná vyhláška
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, 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), příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci, zahájil dne 13.06. 2018 na základě podnětu žádosti:
-

Města Adamov, IČO 279889, Pod Horkou 101I2, 679 04 Adamov I
(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 na pozemních komunikacích:

silnice II, třídy číslo 374 a silnice III. třídy číslo 374 45
místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace (dále jen „MK“),
vše v katastrálním území Adamov.
-

-

Důvodem pro navrženou instalaci předmětného dopravního značení je dodatek č. 19 k
pasportu dopravního značení (dále jen „Di), města Adamov. Jedná se o provedení
vodorovného a svislého DZ a odstranění DZ. Textová část umístění DZ je uvedena v příloze
č.4 a odůvodnění v textové příloze č.5, které jsou součástí tohoto oznámení o návrhu stanovení
místní úpravy provozu. Náklady na instalaci a údržbu značky jsou v kompetenci města
Adamov. Místní dopravní značení se stanovuje v působnosti Městského úřadu Blansko jako
obce s rozšířenou působností:

Svislé a vodorovné dopravní značení:
viz projekt dopravního značení, který je nedílnou součástí tohoto oznámení.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství v souladu
s ustanovením 172 odst. 1 správního řádu návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici a
MK, vypracované žadatelem, projednal s příslušným orgánem Policie Ceské republiky, tj. Policií
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, IČ 75151499, Bezručova 1895/31, 67801 Blansko 1, stanovisko ze dne
72.04. 2018 pod čj. KRPB:39912-2/CJ-2018-060106-TES je souhlasné mimo části bodu 7.
uvedeném v příloze č.4., tj. umístění vodorovného dopravního značení č.V 7b- Místo pro
přecházení, ulice Nádražní v městě Adamov.
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Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici a MK se přímo dotýká zájmů žadatele, který je
vlastníkem MK, dále silnice II. a III. třídy ve správě a údržbě Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever, sídlo: Žerotínovo náměstí
č.p. 449/3, 607 82 Brno a vlastníka nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem této silnice a
MK, na níž mají být provedeno nebo odstraněno svislé a vodorovné dopravní značení a dále
kteréhokoliv účastníka silničního provozu, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny na výše uvedené silnice a MK.
V souladu s dikcí 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnici a MK v městě Adamov kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Blansko písemné
připomínky a v souladu s dikcí 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní
úpravy provozu na silnici a MK vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, podat proti návrhu ke Městskému úřadu Blansko písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, podle
správního řádu

172 odst. 1

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici a MK v katastrálním
území Adamov, 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.

‚

678 0eBL

Ing. Petra Reisiglova v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: vzhledem k velkému rozsahu projektu dopravního značení je grafická část pasportu DZ
v pouze v elektronické podobě a dále je k nahlédnutí u stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne
razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
V souladu s dikcí 172 odst. J 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 města Adamov a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení
místní úpravy provozu na silnici a MK
v katastrálním území Adamov.
-
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• Město Adamov, lOOS: xx3bzck
sídlo: Pod Horkou Čp. 101/2, 679 04 Adamov 1
• Město Adamov, IDDS: xx3bzck
sídlo: Pod Horkou Čp. 101/2, 679 04 Adamov 1
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem stanovení místní úpravy
provozu: pasport Č. 19. města Adamov
-

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast
Sever, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí Čp. 449/3, 601 82 Brno
•

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova Čp. 1895/31, 67801 Blansko 1

•

MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení
místní úpravy provozu: pasport č. 19. města Adamov.
—

