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V Pohořelicích dne 15. března 2018

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní
správy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm.c) a odst. 5, ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004Sb., správní řád, v platném znění, po projednání s
Policie České republiky, Krajské ředitelství – specializované pracoviště dopravního inženýrství
Brno-venkov

stanoví místní úpravu provozu
Stanovení dopravního značení spočívá v úpravě dopravního značení silnice III/42510 v k.ú. Smolín
po křižovatku se silnicí II/416, podle dokumentace – Situace dopravního značení.
Zpracovatel projektu: URBANIA s.r.o., Hlavní 21, 664 48 Moravany
Umístění dopravního značení bude provedeno dle přiloženého schématu odsouhlaseného dne
05.01.2017 Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,
specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod
č.j. KRPB-290683-2/ČJ-2016-0600DI.
Dopravní značení se provede jako: stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení:
Platnost úpravy:
Důvod:

základní rozměrová řada
trvale
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
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Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně
na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací
dopravního
3. Značením nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
4. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.
5. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami (ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky) a technickými podmínkami
( TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“).
6. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení, průběžnou kontrolu a
údržbu zajistí Správa a údržba silnic JmK, oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 34 Břeclav.
7. Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy.
8. Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR DI
Brno-venkov toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný
zájem.
9. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění:
Dne 05.02.2018 zahájil Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice,
řízení o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/42510, podle šesté části správního řádu (§
171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy z důvodu
úpravy DZ silnice III/42510 Rajhrad – Pohořelice v úseku k.ú. Smolín po křižovatku sil. III/42510 a
II/416, dle přiloženého schématu odsouhlaseného dne 27.10.2017 Policií České republiky,
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního
inženýrství Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, č.j. KRPB-240838-1/ČJ-2017-0600DIHUM, které je nedílnou součástí tohoto stanovení. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je
úprava DZ, aby splňovalo příslušné normy (ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení - Část
1: Stálé dopravní značky) a technické podmínky ( TP 65 Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích) pro dopravní značky a zařízení na pozemních komunikacích a z důvodu
zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Správní orgán úpravu posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a
dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
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Oznámení o návrhu opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Pohořelicích ve dnech
07.02.2018 – 09.03.2018. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné
osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli
vyzváni, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke
správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na odbor dopravy Městského úřadu
v Pohořelicích.
Rozhodnutí o námitkách: V uvedené lhůtě nebyly podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu u MěÚ
Pohořelice, odbor dopravy uplatněny námitky
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách: Vzhledem k tomu, že námitky podle ust. § 172 odst. 5
správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Poučení:
Ve smyslu ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy
nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, nelze proti opatření obecné
povahy podat řádný opravný prostředek.
Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu.
„Otisk úředního razítka“
Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH
Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu v Pohořelicích po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: ……………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Doručí se:
Účastníci:
Správa a údržba silnic JmK, oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 34 Břeclav
Dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Pohořelice toto opatření obecné
povahy, stanovení místní úpravy provozu dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení
veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ Pohořelice a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou.
Dotčený orgán
Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie ČR KŘ Brno-venkov, Kounicova 24,
611 32 Brno
Dále obdrží
MěÚ Pohořelice s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
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Příloha: Situace dopravního značení
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