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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací 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 na základě podnětu ze dne 24.01.2020, který podal žadatel
-

DoMaRo s.r.o., IČO: 03568113, Příkop 84314, Zábrdovice, 60200 Brno
(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 komunikací odbočující z ulice Okružní v Blansku za objektem OC Hruška
k zásobovací rampě (parc.č. 881/51 v k.ú. Blansko), tj. na veřejně přístupné účelové
komunikaci (VPUK) s využitĺm jako manipulační plocha.
Navržená místní úprava provozu (MŮR) bude spočívat v osazení 1 kusu svislého dopravního
značení (DZ) B I „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ na společném sloupku s
1 kusem dodatkové tabulky E 13 „Text nebo symbol“ s textem MIMO ZASOBOVANI, a to
v místě vyústění dotčené VPÚK z ulice Okružní.
Důvodem ke stanovení navrhované MÚP je zajištění bezproblémového a bezpečného nájezdu
nákladních vozidel pro zásobování k rampě pro vykládku zboží pro pivnici a OO Hruška včetně
vyloučení možnosti poškození zaparkovaných vozidel, která v současnosti brání otočení vozidel
zásobování na dotčené manipulační ploše a Jejich vyjetí zpět do ulice Okružní.
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 11.12.2019 pod čj. KRPB-269657-2/CJ-2019-060106. V souladu s dikcí 172 odst.
4 správního řádu může k předmětnému návrhu stanovení MUP na dotčené VPUK v Blansku
kdokoliv, Jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Blansko písemné připomínky.
—
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V souladu s dikcí 172 odst. 5 správního řádu mohou k předmětnému návrhu stanovení MÚR
na dotčené VRÚK v Blansku 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 MÚP na dotčené VRÚK v Blansku se přímo dotýká zájmů žadatele, dále
vlastníka dotčené VRUK, tj. Město Blansko, ičo: 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 07
Blansko, i vlastníků nemovitostí sousedících s dotčenou VPUK 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 VRÚK v Blansku 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 24.0 1 .2020 podnět výše uvedeného žadatele, tj. společnosti DoMaRo
s.r.o., ICO: 03568113, Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, o stanovení MUR na VPUK
v Blansku příjezdu k zásobovací rampě OC Hruška na sídlišti Zborovce. S celým obsahem
návrhu a s podklady se lze seznámit v úřední dny v kanceláři Městského úřadu Blansko, odboru
stavební úřad, oddělení silničního hospodářství. Důvodem ke stanovení navrhované MUR je
zajištění bezproblémového a bezpečného nájezdu nákladních vozidel pro zásobování k rampě
pro vykládku zboží pro pivnici a OC Hruška včetně vyloučení možnosti poškození
zaparkovaných vozidel, která v současnosti brání otočení vozidel zásobování na dotčené
manipulační ploše a jejich vyjetí zpět do ulice Okružní. 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 MŮR na výše uvedené VRUK
v Blansku s dotčeným orgánem, kterým je PČR-DI Blansko (jejich stanovisko č.j. KRRB
269657-2/ČJ-201 9-060706 je ze dne 11.12.2019).
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 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 dotčené
VPUK v Blansku.
—

-

{TSKÝ ÚŘAD BLA1
67801

L

L/r.
vedoucí stavebního úřadu
Ing. Petra Reisiglová

Č.j.
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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.
Vyvěšeno dne

.:

..

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

..

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Příloha: vyjádření PČR

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. DoMaRo s.r.o., IDDS: sc6seug
sídlo: Příkop čp. 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Ostatní účastnící řízení (doručenky)
2. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody čp. 32/3, 678 01 Blansko
Dotčené orgány (doručenky)
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko
Na vědomí (obyčejně)
4. Městská policie Blansko, Sadová č.p. 149/2, 678 01 Blansko
5. 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 MÚP na VPUK-příjezdu k zásobovací rampě OC Hruška v Blansku
6. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. I správního řádu
-v souladu s dikcí 173 odst. I správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Uzemní odbor Blansko

PCRO6ETRpo92I2I144

F1
Dopravní inspektorát
—

—::

—
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Blansko 11. prosince 2019
Počet listů: 1
Přílohy: 1/6

DOMARO s.r.o.

—

Starobrněnská pivnice Velvet

Okružní 2211/2
678 01 Blansko
Doručovací adresa pro E-podatelnu: domarosro@centrum.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, 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 diie 11.12.2019 toto stanovisko k místní iípravě provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci (UK).
Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v:

1. Místo: obec Blansko veřejně přístupná ÚK (pozemek p.č. 881151 vk. ú. B]ansko veden jako
ostatní plochu s využitím jako manipulační plocha) jedná se komunikaci vedenou za objektem
umístěným na p.p. Č. st 4175 (objekt OC Hruška a Pivnice Velvet) viz, příloha.
—

2. Dopravní značení: ĺx B 1 „Zákaz vjezdu všech vozíde] v obou směrech“ + E 13 „Text“
„Mimo zásobování“ viz, příloha

3. Instalaci provede: odborná firma (odpovědná osoba: Martin Dvoříáček, Horní Lhota 130,
678 01 Blansko)
4. Termín: instalace dle povětrnostních podmínek
5. Důvod instalace: možnost nájezdu nákladních vozidel pro zásobování k rampě pro vykládku
zboží pro pivnici a OC Hruška jelikož toto je jediné možné místo pro provedení zásobování.
Y součané době zde dochází k parkování převážně osobních vozidel obyvatelů okolních
bytových domů viz, příloha fotografie, kdy je takto zhoršena možnost zásobování najetí
nákladních vozidel z důvodu možného poškození zapakovaných vozidel. a dále také je
—

-

—

Bezručova 31
67801 Blansko

C

Tel.: ÷420 974 631 250
Paz+42097A631 108

E mail bk di sekrol@pcr Cz

znemožněno otočení vozidel zásobování na této komunikací pro bezpečné vyjetí těchto
náldadních vozidel na MK ul. Okružní.

K navržené místní úpravě silničního nrovozu mé PČR. Krajské ředitelství
Jihomoravského kraje. Územní odbor Blansko. Dopravní inspektorát v Blansku následující
připomínky(u):
Jelikož Wc žádosti a dostupných materiálů se jedná o veřejně přístupnou ÚK p.p.č. 881/51
(komunikace je odělena stavebně od MK ul. O]cružni), která je vedena za objektem Čp. 2211/2
(OC Hruška a Pivnice Velvet), kdy je jedinou příjezdovou komunikací k manipulační rampě
pro vykládku zboží (tedy pro zásobování OC Hruška a pivnice) a dále také s ohledem na
skutečnost, že tvarem a stavebním provedením tato komunikace na jejím konci připomůiá
obratiště lze s navrženým DZ souhlasit za následujících podmínek:
a) Dopravní značení bude umístěno vpravo při vjezdu na tuto veřejně přístupnou ÚK a
provedením a umístěním musí být značení v souladu s dle TP 65 a vyhl. Č. 294/2015 Sb.
(tzn. bude dodržen rozměr značky, reflexnost značky, ukotvení, provedení sloupku včetně výšky
sloupku a umsítěnf značky bude provedeno tak, že bude včas viditelné ze všech směrů, a vnější
okraj značky bude umístěn min. 0,5 m od hrany komunikace).
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

—

retrorefleiní

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

Odůvodnění: zajištění
komunikacích.

bezpečnosti

a

plynulosti

silničního

provozu

na

pozemních

Spolužadatelem je dle přílohy Č. 2 také Pavel Šafář s.r.o. OC Hruška, kdy jeho zástupcem
v jednání o umístění navrhovaného DZ je p. Dvořáček (žadatel za DOMARO s.r.o. Pivnice
Velvet).
-

—

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

npor. Mgr. Martín Zjfk
vedoucí dopravního inspektorátu

KIRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JI HO MORAVSKÉHO KRAJ E
Uzemní odbor Blansko

PCRO6ETRpo92I21 144

Dopravni inspektorat
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Počet listů: 1
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DOMARO s.r.o.

—

Starobrněnská pivnice Velvet

Okružní 221112
67801 Blansko
Doručovací adresa pro E-podatelnu: domarosro@centrum.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, 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 11.12.2019 toto stanovisko k místní iípravě provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci (UK).
Návrh místní úpravy provozu na pozomních komunikacích spočívá v:
L Místo: obec Blansko veřejně přístupná ÚK (pozemek p.č. 881/51 vk. ú. Blansko veden jako
ostatní plochu s využitím jako manipulační plocha) jedná se komunikaci vedenou za objektem
umístěným na p.p. Č. si 4175 (objekt OC Hruška a Pivnice Velvet) viz, příloha.
—

2. Dopravní značení: ĺx B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ + E 13 „Text“

„Mimo zásobování“ viz, příloha
3. Instalaci provede: odborná l5rma (odpovědná osoba: Martin Dvoříáček, Horní Lhota 130,

678 01 Blansko)
4. Termín: instalace dle povětrnostních podmínek
5. Důvod instalace: možnost nájezdu nákladních vozidel pro zásobování k rampě pro vykládku
zboží pro pivnici a OC Hruška jelikož toto je jediné možné místo pro provedení zásobování.
V součaně době zde dochází k parkování převážně osobních vozidel obyvatelů okolních
bytových domů viz, příloha fotografie, kdy je takto zhoršena možnost zásobování najetí
nákladních vozidel z důvodu možného poškození zapakovaných vozidel. a dále také je
—

-

—

Bezw5ova 31
67801 Blanako

TeL +420 974 631 250
Fax 20 974 631 108
E-mail: bk.disakmt@pcr.cz

znemožněno otočení vozidel zásobování na této komunikaci pro bezpečné vyjetí těchto
nákladních vozidel na MK ul. Okružní.

K navržené místní úpravě silničního orovozu má PČR, Krajské ředitelství
Jihomoravského kraje. Uzemní odbor Blansko. Dopravní inspektorát v Blansku následující
připomínky(u):
Jelikož dle žádosti a dostupných materiálů se jedná o veřejně přístupnou ÚK p.p.č. 881151
(komunikace je odělena stavebně od MK ul. Okružní), která je vedena za objektem Čp. 2211/2
(OC Hruška a Pivnice Velvet), kdy je jedinou příjezdovou komunikací k manipulační rampě
pro vykládku zboží (tedy pro zásobování OC Hruška a pivnice) a dále také s ohledem na
skutečnost, že tvarem a stavebním provedením tato komunikace na jejím konci přIpomíná
obratiště lze s navrženým DZ souhlasit za následujících podmínek:
a) Dopravní značení bude umístěno vpravo při vjezdu na tuto veřejně přístupnou ÚK a
provedením a umístěním musí být značení v souladu s dle TP 65 a vyhl. Č. 294/2015 Sb.
(tzn. bude dodržen rozměr značky, reflexnost značky, ukotvení, provedení sloupku včetně výšky
sloupku a umsítění značky bude provedeno tak, že bude včas viditelné ze všech směrů, a vnější
okraj značky bude umístěn min. 0,5 m od hrany komunikace).

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 značeni

—

retroreflexní

e) Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích vydá (dle * 77 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro veřejně přístupnou (3K příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností.

Odůvodnění: zajištění
komunikacích.

bezpečnosti

a

plynulosti

silničního

provozu

na

pozemních

Spolužadatelem je dle přílohy Č. 2 také Pavel Šafář s.r.o. OC Hruška, kdy jeho zástupcem
v jednání o umístění navrhovaného DZ je p. Dvořáček (žadatel za DOMARO s.r.o. Pivnice
Velvet).
-

—

Vyřizuje: por. Ing. Bc. Nata]ie Juráňová
komisař
tel. 974631253

npor. Mgr. Martin Zijfček
vedoucí dopravního inspektorátu

