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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místnĺ úpravy provozu
na pozemnĺch 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 05.72.2019, který podal žadatel
-

Město Rájec Jestřebí, IČO 00280836, Blanenská 84, Rájec, 679 02 Rájec Jestřebí
-

-

(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 níže uvedených komunikacích v k.ú. Rájec nad Svitavou.

Navržená místní úprava provozu spočívá v osazení celkem 3 kusů svislého dopravního značení
(DZ) B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ umístěných vždy na společném
sloupku s dodatkovou tabulkou E 13 „Text nebo symbol“ s textem JEN NA POVOLENÍ MěÚ
RAJEC JESTŘEBÍ, a to:
—

1) na začátku místní komunikace vyúsťující od křižovatky ulic Jurkova x Sportovní k rybníku
Klimšák (parc.č. 7726 zde dojde k umístění na stávající sloupek s dodatkovou tabulkou E 13
s textem CYKLISTO DEJ PŘEDNOST CHODCUM)-viz příloha
-

2) na místní komunikaci (MK) vyúst‘ující ze silnice llI/37435A ul. Havlíčkova (parc.č. 1146),
v místech u hasičské zbrojnice viz příloha
—

3) na začátku účelové komunikace (parc.č. 1322) navazující na parkoviště, ke kterému se
odbočuje z ulice Fügnerova viz příloha
—

Navržená místní úprava provozu dále spočívá v odstranění 1 kusu stávajícího svislého DZ
B I „Zákaz vjezdu všech vozidle v obou směrech“, a to na začátku účelové komunikace
(parc.č. 7322) navazující na parkoviště, ke kterému se odbočuje z ulice Fügnerova, to je
v místě, kde bude osazeno nové svislé DZ B 71 a E 13 (viz bod 3).
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Návrh opatření obecné povahy byl projednám s dotčeným orgánem dle ustanovení 77 odst. 2
písm. b) zákona osilničním provozu a dle
772 odst. 1 správního řádu
viz souhlasné
stanovisko Policie Ceské republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní
odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko, Bezručova 1895/37, 678 07 Blansko (dále jen
POR-DI Blansko), vydané dne 26.11.2019 pod čj. KRPB-240368-2/ČJ-2019-060106.
—

V souladu s dikcí 172 odst. 4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení místní
úpravy provozu na dotčených komunikacích v Rájci Jestřebí 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.
-

Návrh stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených komunikacích v Rájci Jestřebí se
přímo dotýká zájmů žadatele, tj. vlastníka dotčených komunikací, dále vlastníků nemovitostí
sousedících s dotčenými 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
172 odst. 1
správního řádu
vyzývá
-

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na dotčených komunikacích v
Rájci Jestřebí 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 05.12.2019 podnět výše uvedeného žadatele o stanovení nové
místní úpravy provozu na komunikacích v Rájci
Jestřebí. Zadatel doložil také jednoduché
situace obsahující navrhovanou místní úpravu provozu. Důvodem ke stanovení navrhované
místní úpravy provozu je skutečnost, že po provedené opravě povrchu místních komunikací
(MK) okolo rybníka Klimšák se zvýšil počet motoristů, kteří jezdí vozidly až k rybníku, kde se
snaží v jeho těsné blízkosti parkovat, a to často i v okolní zeleni. Uvedené MK kolem rybníka
však nejsou stavebně ani technicky uzpůsobeny běžnému provozu motorových vozidel a nejsou
určeny ani k jejich parkování. Na dotčených MK je velký pohyb chodců i cyklistů, kteří využívají
danou lokalitu jako relaxační zónu, takže je žádoucí zajištění jejich zvýšené bezpečnosti. Část
MK je také hrází mezi řekou Svitavou a rybníkem Klimšák. S celým obsahem návrhu místní
úpravy provozu v Rájci—Jestřebí a podklady se lze seznámit v úřední dny v kanceláři Městského
úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení silničního hospodářství. Městský úřad Blansko,
odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství je příslušný orgán státní správy podle ust.
124 odst. 6 zákona 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.
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství projednal návrh
stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených komunikacích s dotčeným orgánem,
kterým je vtomto případě PČR-DI Blansko (stanovisko ze dne 26.11.2019 pod čj. KRPB
240368-2/ČJ-201 9-060106).
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 Rájec Jestřebí a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
—

-

-
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Patnáctým Unem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je
dnem zveřejnění předmětného návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených
komunikacích ve městě Rájec Jestřebí.
—

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
678 O1BLANKO

Ing. Petra Reisiglová V. v‘.
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Blansko a MěÚ Rájec
Jestřebí. 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: situace MÚP

+

stanovisko PČR-Dl Blansko

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. Město Rájec Jestřebí, IDDS: 2ipbbtf
sídlo: Blanenská čp. 84, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
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 MUR na komunikacích ve městě Rájec Jestřebí
-

—

Dotčené orgány (doručenky)
2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko
Ostatní: (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 MÚP na komunikacích ve městě Rájec Jestřebí
—

4. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. 1 správního řádu
v souladu s dikcí 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
-

I
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE
Uzemní odbor Blansko

PCRO6ETRpo92O339R7

Dopravní inspektorat
—

—

Čj.: KRPB-240368-2ĺČJ-20 19-060106

—

—

Blansko 26. listopadu 2019
Počet listů: 2
Přílohy: 1/19

Městská policie Rájec-Jestřebí
str. Antonín Kotlan
iÓeCJESD

Blanenska 84
67902 Rájec-Jestřebí
Doručovací adresa: datová schránka (MP Rájec-Jestřebí)

DoIc dne
‘

POC. listu
OC

pÍiOht:

-

—

Vaše Č.j.:MERJ-2376/J9

Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích podle
361/2000 Sb.

77 zákona č.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Úzenmí odbor
Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku vydává jako dotčený orgán dle 77 odst. 2 písm. b)
zákona č. 36 1/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
na podkladě Vaší žádosti ze dne 3 1.10.2019 toto stanovisko kmístnf úpravě provozu na
místních komunikacích a veřejně přístupné účelové komunikaci (UK).
Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v:
1. Místo: obec Rájec-Jestřebí, MK a veřejně přístupná ŮK vedené okolo rybníka Klirnšák a
k rybník‘i Klimšák v obci a to od ul. Jurkova, Havlíčkova, Fügnerova viz, příloha.
Na začátku MK vedoucí k rybníku Klimšák (přímo vyúst‘ující od křižovatky ul. Jurkova x
Sportovní).
Na začátku MK vedoucí k ‘rybníku Klimšák a to od vyústění na sil. 1111374 33 ul. Havlíčkova
ve směru k rybníku.
Na začátku veřejně přístupné ÚK (navazující z parkovací plochy na ul. Fügnerova) a to v místě
konce parkoviště ve směru jízdy z parkovací plochy směrem k rybníku Klimšák

Bezručova 31
678 01 Blansko

Tel.: +420 974 631 250
Fax; +420 974 631 108
E-mail; bkdi.sekret@pcrcz
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2. Dopravní značení:
nově navržené SDZ 3x B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
Vjezd jen na povolení MČÚ Rájec-Jestřebí viz. příloha
—

odstraněné stávající SDZ

—

—

E 13 „Texť‘

—

BI „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ viz, příloha

3. instalaci provede: odborná firma
4. Termín: instaIae dIe povětrnostních podmínek

5. Důvod instalace: na základě zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ochrany
majetku města a občanů. Byla provedena oprava povrchu místních komunikací okolo rybníka a
následně začalo docházek k tornu, že řidiči motorových vozidel (převážně rybáři, návštěvnící
areálu dětského hřiště, ale i řidiči ve snaze jen zaparkovat) jezdí vozidly až k rybníku a vjeho
okolí se snaží parkovat ve včtšině těchto případů vozidly stojí na zeleni, popřípadě na zeleni a
komunikaci a takto dochází k poškozování majetku (rozjíždění místa, kde v zeleni vozidlo
stálo). Dále je v daném místě velký pohyb chodců, cyklistů (a dalších nemotorových účastníků
silničního provozu), kteří využívají danou lokalitu jako „relaxační zónu“ v okolí rybníka
Klimšák včetně uměle vytvořeného ostrůvku na rybníku (v okolí rybníka se nachází lavičky a
dětské hřiště, atd.). Část místní komunikace je také hrází mezi řekou Svitavou a rybníkem
Klimšák.
—

K navržené místní úpravě silničního provozu má PČR. Krajské ředitelství Jihomoravského
kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní inspektorát v Blansku následující připomínky(u):

Na základě ohledání místa samého provedeného dne 25.11.20 19 a uvedeného důvodu omezení
v žádosti k navrženému SDZ máme následující:
Vzh]cdem k charakteru dané lokality, kdy dopravní zatížení daných komunikací, které
mají být omezeny je velice nízké (komunikace jsou vedeny kolem rybníka a k rybníku a
dopravní obsluha např. okolních nemovitostí je umožněna z přilehlých komunikací a pro
návštěvníky dané lokality je dále umožněno parkování vozidel na blízkém parkovišti) a
s ohledem na stavební a technický stav komunikací (na daných komunikací nelze „parkovat
vozidla“ aniž by vzhldem k šířce komunikací nedocházelo k porušení ust. 25 odst. 3 zákona č.
36 1/2000 Sb.) a využití okolních ploch lze s navrženým dopravním značením v tomto
případě souhlasit.

Pro možnost např. údržby rybníka Klimšík a okolních ploch, pro údržbu povodí řeky
Svitavy a jejich okolních ploch, pro možnost vjezdu k nemovitostem, které jsou dopravně
napojeny pouze na tyto výše uvedené komunikace bude vydáno povolení k vjezdu na tyto
komunikace.

a) Dopravní značení bude provedením a umístěním v souladu s dle TP 65 a vyhl. Č. 294/2015
Sb. ajeho umístění bude v místech dle předložené přílohy.

b) Pokud není stanoveno jinak bude dopravní značení provedeno a umístěno dle “Zásad pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65), “Zásad pro orientační dopravní
značení na pozemních komunikacích“ (TP 100), “Zásad pro informačně orientační značení
na pozemních komunikacích (TP 117), “Zásad pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích (TP 133) aj.
c) Velikost dopravních značek základní
-

d) Provedení značení

—

retroreflexní

e) Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích vydá (dle 77 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro místní komunikace a veřejně přístupné
ÚK příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Odůvodnění: zajištění
komunikacích.

bezpečnosti

a

plynulosti

silničního

provozu

na

pozemních

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Natalie Juráňová
komisař
tel. 974631253

npor. Mgr. Martin Zajíček
vedoucí dopravního inspektorátu
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