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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení mĺstní 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 06.01.2020, který podal žadatel
-

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 44913, 602 00 Brno, ICO: 70932581
(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. I písm. c) zákona o silničním provozu, ve věci stanovení místní úpravy
provozu na silnici 111379 (V.Bíteš-Tišnov-Lipůvka-Blansko-Senetářov-Vyškov) v km jejího
staničení cca 54,627
54,666 (v oblasti mostu ev.č. 379-037 u obce Podomí). Důvodem
navrhované trvalé úpravy provozu je dokončení rekonstrukce dotčeného mostu, tj. stavební
akce s názvem „11/379 Kotvrdovice-Senetářov-Podomí, most ev.č. 379-037“.
—

Navržená místní úprava provozu (MÚP) spočívající v posunu celkem 2 kusů svislého
dopravního značení (DZ) IS 14 „Hranice územního celku“ (OKRES BLANSKO a OKRES
VYSKOV), J kusu svislého DZ IZ 4a „Obec“ (PODOMI), 1 kusu svislého DZ IZ 4b „Konec
obce“ (PODOMI), ve vyznačení vodorovného DZ V 4 „Vodicí čára“ (délky celkem 79m) a
V la „Podélná čára souvislá“ (v délce cca 39m), v odstranění celkem 2 kusů svislého DZ
B 13 „Zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez“ s vyznačením 28t, 2 kusů dodatkových tabulek E 13 „Text nebo symbol“ s textem
JEDINE VOZIDLO 13t a 1 kusu svislého DZ A 8 „Nebezpečí smyku“ dle přiložené situace
(viz příloha), která je nedílnou součástí tohoto oznámení o návrhu stanovení místní úpravy
provozu.
—

Návrh opatření obecné povahy byl projednán s dotčeným orgánem dle ustanovení 77 odst. 2
písm. b) zákona o silničním provozu a dle 172 odst. J správního řádu, kterým je Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR-Dl Blansko) jeho
písemné vyjádření bylo vydané dne 12.12.2019 pod čj. KRPB-270448-2/ČJ-2019-060106.
—
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V souladu s dikcí 772 odst. 4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení MÚP
na silnici 11/379 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 MÚP na dotčené
silnici 11/379 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 MUP na výše uvedené silnici 11/379 se přímo dotýká zájmů žadatele a
vlastníka dotčené silnice, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, oblast Sever,
Komenského 1685/2, 678 07 Blansko, dále vlastníků nemovitostí sousedících s dotčenou silnicí
11/379 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 MÚP na výše uvedené silnici 11/379 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 06.01 .2020 podnět výše uvedeného žadatele o stanovení MÚP na
silnici 11/379, a to po dokončení rekonstrukce mostu ev.č. 379-037 u obce Podomí. Zadatel
doložil jednoduchý grafický návrh nové MUP. S celým obsahem návrhu 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, 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 uvedené silnici 11/379 s dotčeným
orgánem, kterým je PCR-DI Blansko (jeho stanovisko je ze dne 12.12.2019 pod č.j. KRRB
270448-2/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 a Obecního úřadu Podomí 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 MUR na silnici 11/379.
-

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
678 01 BLANSKO
Ing. Petra Reisiglová v.r.
vedoucí stavebního úřadu
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Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Blansko a
Obecního úřadu Podomí. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyveseno dne

.

2a2c

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Příloha: návrh dopravního značení

+

vyjádření PČR

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí Č.p. 449/3, 602 00 Brno
Dotčené orgány (doručenky)
2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova čp. 1895/31, 67807 Blansko
Na vědomí (obyčejně)
3. Obec Podomí, IDDS: 9i2bbyj
sídlo: Podomí Čp. 89, 683 04 Drnovice
-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 nové místní úpravy provozu na silnici 11/379
4. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody čp. 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 nové místní úpravy provozu na silnici 11/379
5. Město Vyškov, IDDS: wc6bqdy
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 108, 682 01 Vyškov
6. 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

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
J IHOMORAVSKEH O KRAJ E
Územní odbor Blansko

PCRO6ETRpo92I27S6I

Dopravní inspektOrat

Blansko 12. prosince 2019

Č.j.: KRPB270448212° 19-0601.06

Počet listů: 1

Přílohy:

Jm. ;bSsS‘EVER
-

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3

čj

18. 12 2019

602 00 Brno
/

1‘

Doručovací adresa:, datová schránka (1ČO:70932581) Bc. Kuběna
-

Stanovisko k místní úpravě provozu irn pozemních komunikacích podle
361/2000 S]

—

77 zákona Č.

policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje. Územní 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,
na podkladě Vaší žádosti ze dne 12.12.2019 toto stanovisko k místní úpravě provozu na sil.
11J379.
:hjístflí úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v:
1, Místo: obec Podomí sil. 11/379 v místě před mostem ev. Č. 379-037 ve směľu od Senetářova

viz, příloha.
2. Dopravní značeflí posunutí stávajícího dopravního značení IZ 4a, IZ 4b „začátku a konce‘
obce Podorní a IS 14 „Hranice územního celku‘ a to (okres Vyškov a okres Blansko) viz.
příloha
3. Instalaci provede odborná firma
4. Termín: instalace dle povětrnostních podmínek
5. Důvod instalace: dokončení stavby „11/379
379-037‘

—

Kotvrdovice

—

Senatářoy

—

Podorní most ev. Č.

Bezměova 31
678 Dl Blansko

.1

Tel.: +420 074 631 250
Fac +420 974631 108
E-mail: bk.disekret@pct.cz

‚

K navržené místní únravě silničního provozu má PČR, Kraiské ředitelství
Jihomoravského kraje. Uzemni odbor Blansko. Dopravní inspektorát v Blansku následutM
připomínkv(iĎ:
a) Dopravní značení bude umístěno dle předloženého plánku tzn. značka IZ 4a + S 14 a IZ 4b
IS J4 budou umístěny společně na jedné nosné konstrukci (podpěrném sloupku) a navz4jem
budou umístěny vstřícně. Provedením a umístěním musí být značení v souladu s dle TP 65 a
vyhl. Č. 294/20 15 Sb..
—

+

Jelikož dle TP 65 se značkami č. IS 12a “Obec“ a Č. IS 12b “Konec obce1 (navě IZ 4a, IZ 4b)
lze společně umíst‘ovat pouze značku Č. B 20a “Nejvyšší dovolená rychlost“, Č. W 5
„Doporučená rychlosť‘, značku uvádějící číslo silnice (Č. IS J 6b až č. IS 17) a značku č. W I 5c
»Mýtné“ lze vámi navržený návrh společného umístění IZ 4a + IS 14 a IZ 4b + IS 14 na jedné
nosné konstrukci z prostorových důvodů a s ohledem na vidItelnost značek akceptovat.
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

—

rctroreflexní

e) Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích vydá (dle 77 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. E. třídy příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.

Odůvodnění:

zajištění

bezpečností

a

plynulosti

silničního

provozu

na

pozemních

komunikacích.

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

npor. Mgr. Martin Zajíček
vedoucí dopravního inspektorátu

