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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích v Blansku
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 zmoci úřední, na základě podnětu ze dne 20.01 .2020, který
podal žadatel
Ludmila Vítová, Hořice 6, 678 01 Blansko, kterou zastupuje MOYSES s.r.o.,
ICO: 27728722, Blansko 2577, 678 01 Blansko
(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 místních komunikacích MK (parc.č. 89/3 v k.ú. Hořice u Blanska) a veřejně
přístupných účelových komunikacích VPUK (parc.č. 111 a 333/63) v Blansku, Hořicích
po dokončení stavby „Technická a dopravní infrastruktura pro obytnou zástavbu
v lokalitě ZlO Blansko-Hořice“.
-

-

-

Navržená místní úprava provozu tMÚP) v Blansku, místní části (MČ) Hořice, která bude
spočívat v osazení celkem 2 kusů svislého dopravního značení (DZ) P 2 „Hlavní pozemní
komunikace“ vždy na společném sloupku s dodatkovou tabulkou E 2d „Tvar dvou
křižovatek“ fs vyobrazením skutečného tvaru křižovatek) a 3 kusů svislého DZ P 4 „Dej
přednost v jízdě!“ vždy na společném sloupku s dodatkovou tabulkou E 2d „Tvar dvou
křižovatek“ (s vyobrazením skutečného tvaru křižovatek), je zakreslena v situaci viz příloha,
která je nedílnou součástí tohoto oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu.
-

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 CR, 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 15.01 .2020 pod čj. KRPB-10994-2/ČJ-2020-060106. V souladu s dikcí 172 odst.
4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení MUP na dotčených komunikacích
v Blansku, MC Hořice 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 MUP
na dotčených komunikacích 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 MÚP na dotčených komunikacích v Blansku, MČ Hořice se přímo dotýká
zájmů žadatelky, dále vlastníků dotčených komunikací, tj. žadatelka a Město Blansko, IČO:
00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, i 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. I
správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení MÚR na výše uvedených komunikacích v Blansku, MČ
Hořice 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 20.01 .2020 podnět výše uvedeného žadatele o stanovení MÚP na
výše uvedených, komunikacích v Blansku, MČ Hořice. Žadatel doložil projekt obsahující
navrhovanou MUR, který vypracoval Petr Odehnal, Zahradní 676, 679 06 Jedovnice,
ICO: 73796433. 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 MUR je zajištěni jasného a přehledného dopravního režimu
v uvedené lokalitě, a to po dokončení stavební akce „Technická a dopravní infrastruktura pro
obytnou zástavbu v lokalitě ZlO Blansko-Hořice‘. 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 dotčených komunikacích
v Blansku, MC Hořice s dotčeným orgánem, kterým je PČR-Dl Blansko Üejich stanovisko čj.
KRPB-10994-2/CJ-2020-060106 jeze dne 15.01.2020).
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 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
dotčených komunikacích v Blansku, MC Hořice.
-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
(37$ 01 8LAJKU

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

J. :

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

+

vyjádření PČR
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Obd rŽĺ:
Žadatelé (doručenky)
1. MOYSES s.r.o., IDDS: brpnusj
sídlo: Blansko č.p. 2577, 678 01 Blansko 1
zastoupení pro: Ludmila Vítová, Hoříce 6, 678 01 Blansko
Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko
Dotčené orgány (doručenky)
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova čp. 1895/31, 67801 Blansko
Na vědomĺ (obyčejně)
4. Městská policie Blansko, Sadová čp. 149/2, 678 01 Blansko
5. 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 MUR na pozemních komunikacích Blansko, Hořice
—

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

-

\j

\

-

\

.

171

\\

U;? 1
333162

—--—

\

\77

—

ľ‚

-.

N

Itni

“-:-\
‘11%

N
N

N
N

-

N

N

-

-

N

-o

‘N

—

2

--

NN

‘Q

(J

\-\

-

—

103/2
\

C

0.

č.. 2577,
IČ: 2772873 IOZ2)‘72

47

IngMart
ODPPROJEKVANTL
ODEHNAL PETR

VYPRACOVAL

KRESLIL
-

01 PETR

J

ODEHNAL PETR

STAVEBNÍK. Vítová Ludmila, Hoříce 6, 678 01 Bíarsko
g

TEHNCKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

ODEF4NAL PETR
projektová o inžaIýrská Či,rwst
Zahradu, 76. 1379 G lednvnice
-ma

5W‘EŇ PO

DUR DSP

pro obytnou zástavbu v lokalitě ZlO

FORMÁT

M

Btansk HOŘ!CE
SO 101 komunikace

DATUM

Oi2O37

-

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ trvaé
-

čz
MERtTKO
-icnn

352O17
C. PR!LOHY
fl4Q

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Uzemní odbor Blansko

PCRO6ETRpo922SI184

Dopravni inspektorat

Blansko 15. ledna 2020

Č.j.: KRPB-10994-2/ČJ-2020-060106

Počet tistů: I
Přílohy: 1/1
MOYSES s.ro.
Čp. 2577

678 01 Blansko
Doručovacf adresa pro E-podatelnu: moyses@moyses.cz, havlicek@moyses.cz
Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích podle
36112000 Sb.

77 zákona č.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Územní odbor
Blansko, Dopraviií 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 13.01.2020 toto stanovisko kmístní úpravě provozu na
místních komuníkacích
Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v:
I. Místo: Blansko, m. č. Hoříce, mistní komunikace viz, příloha.
2. Dopravní značení: 2i P2 + E2d a 3i P4 + E2d viz, příloha
3. Instalaci provede: odborná řírma
4. Termín: instalace dle povětrnostnícb podmínek
výstavba lokality ZlO a s tim spojené označení
5. Důvod instalace: dokončení stavby
křižovatky/křižovatek (nově vzniklé i stávajicf)
—

Bezručova 31
67801 Blansko

Tel:+420974631 250
Fax: +420 974 631 108
O,I hI ‚i

kr.tůrnrr‘,

a) Dopravní značení bude umístěno dle předloženého plánku, provedením a umístěním musf být
značení v souladu s dle TP 65 a vyhl. č. 294/2015 Sb.. Na dodatkových tabulkách E Zd bude
vyobrazen skutečný tvar křižovatky/křižovatek.
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“ (T P 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

—

retrorefleiní

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

Odůvodnění: zajištěni
komunikacích.

bezpečnosti

a

plynulosti

silničního

provozu

na

pozemních

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

npor. Mgr. Martin Zajf ček
vedoucí dopravního inspektorátu
v z. npor. Ing. Bc. Marek Švec
zástupce vedoucího dopravního inspektorátu

Ing. Bc. Marek Švec
15.01.2020 1430:01
DtIn podepa

Ing. Bc. Mnmk Švec
PQUCtE ČESI< RE9UBUZY

