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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy 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 z moci úřední, na základě podnětu ze dne 18.12.2019, který
podal žadatel
-

Město Adamov, IČO: 00279889, Pod Horkou 10112, 679 04 Adamov
(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 (dále
jen MUP) provozu na místní komunikaci (MK) Plotní ve městě Adamov.
Navržená místní úprava provozu spočívá: v osazení 1 kusu svislého dopravního značení A 7b
„Zpomalovací práh“ na společném sloupku se svislým dopravním značením B 20a „Nejvyšší
dovolená rychlost“ s údajem 30, 1 kusu svislého dopravního značení IP 2 „Zpomalovací
práh“ na samostatném sloupku před nově vybudovaným zpomalovacím prahem v ulici Plotní a
ve vyznačení vodorovného dopravního značení V 17 „Trojúhelníky“, a to dle grafického
návrhu MUP v příloze, který je nedílnou součástí tohoto návrhu MÚP
Důvodem této navrhované MÚP je výstavba nového příčného zpomalovacího prahu na
pozemcích parc. č. 392/5 a st. 2/1 v katastrálním území Adamov.
Návrh opatření obecné povahy byl projednán s dotčeným orgánem dle ustanovení 77 odst. 2
písm. b) zákona o silničním provozu a dle
172 odst. 1 správního řádu
viz souhlasné
stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní
odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen
PCR-Dl Blansko), vydané dne 24.10.2019 pod čj. KRPB-217834-2/ČJ-2019-060106-TES.
—

V souladu s dikcí 172 odst. 4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení místní
úpravy provozu na výše uvedené místní komunikaci v Adamově 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 místní
úpravy provozu 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.
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Návrh stanovení místní úpravy provozu na dotčené komunikaci se přímo dotýká zájmů
žadatele, tj. vlastníka uvedené místních komunikace Plotní vAdamově, kterým je Město
Adamov, dále vlastníků nemovitostí sousedících s dotčenou 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
172 odst. 1
správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na dotčené místních komunikaci
Plotní v Adamově 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 18.12.2019 podnět výše uvedeného žadatele o stanovení místní
úpravy provozu na místní komunikaci Plotní v Adamově. Žadatel doložil také jednoduchou
situaci obsahující navrhovanou místní úpravu provozu. Důvodem ke stanovení navrhované
místní úpravy provozu je výstavba nového příčného zpomalovacího prahu v ulici Plotní
v Adamově. S celým obsahem návrhu místní úpravy provozu a podklady se lze seznámit
v úřední dny v kanceláři Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního
hospodářství.
V souladu s dikcí 172 odst. 1 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 i Městského úřadu Adamov 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 místní úpravy provozu na místní komunikaci Plotní v Adamově.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
678 01 BLANSKO

Ing. Petra Reisiglová v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Blansko a MěÚ Adamov.
Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Příloha: návrh MÚP
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Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. Město Adamov, IDDS: xx3bzck
sídlo: Pod Horkou Čp. 101/2, 679 04 Adamov
Dotčené orgány (doručenky)
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova Čp. 1895/31, 678 OJ Blansko
Na vědomí (obyčejně)
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 MUR na místní komunikaci Plotní v Adamově
5. Městský úřad Adamov, IDDS: xx3bzck
sídlo: Pod Horkou Čp. 101/2, 679 04 Adamov
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 MUP na místní komunikaci Plotní v Adamově
6. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. 1 správního řádu
v souladu s dikcí 173 odst. I správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
-
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Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích podle
36112000 Sb.

Dowčovaci adresa: datová schránka (Ičo: 26226807)
Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, ůzemnl odbor Blansko,
Dopravní inspektorát v Blansku vydává jako dotčený orgán dle 77 odst. 2 písm. b) zákona Č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve zněni
jeho pozdějších předpisů a doplnění, na podkladě Vaši žádosti ze dne 2.10.2079 tolo stanovisko k
mlstní úpravě provozu na místní komunikaci v Adamově.

Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v:

1. Mlsto: Adamov, místní komunikace v ulici Plotní (viz předložené situace)
2. Dopravní značení: svislé dopravní značení Č. A 7b “Zpomalovací práh“, svislé dopravní
značeni č. B 20a “Nejvyšší dovolená rychlost“, svislé dopravní značeni Č. IP 2 “Zpomalovaci práh“
a vodorovně dopravní značení V 17 “Trojúhelníky“ (viz předložená situace dopravního značení)
3. Důvod instalace: výstavba nového příčného zpomalovacího prahu na pozemcích parc. Č. 392/5
a st. 211 v katastrálním územi Adamov

-

Při splnění niže uvedeného požadavku Policie české republiky, Kraiaké ředitelství
Jihomoravského krate, Uzemni odbor Blansko
Dopravní inspektorát souhlasí s vydáním
stanoveni výše uvedené místní úpravy silničniho provozu:

dopravni značky musí svým Ivarem odpovídat ČSN 12899-1, musí být v reflexním
(retroreileXnirn) provedeni v základní velikosti a umístěny dle zásad pro dopravní značeni
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na pozemních komunikacích (TP 65 a TP 66) a v souladu s Vyhláškou č. 29412015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a musí být přizpisobané
na místní podmínky a dopravní význam dotčené komunikace

Stanoveni dopravního značeni vydá dle 77 zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ve zněni jeho pozdějších předpisů a doplněni pro mistni komunikace přislušný
obecní úřad obce s rozšířenou působnosti.

Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou Dopravntmu inspektorátu v Blansku a pro

rozsah akce v ni uvedený stirn, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostou a veřejného
prostranství v kontextu ustanovení 1 zákona Č. 1211997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacich, ve zněni jeho pozdějších úprava doplněni.

Při další komunikaci s našim pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j.

Vypracovai:
por. Ing. Jiří Tesař

npor. Mgr. Martin Zsjiček
vedouci oddělenI
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