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Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy- návrh stanovení místní úpravy
provozu na silnici II/416
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle
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“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací a veřejně přístupné účelové
komunikaci, na základě žádosti: SET – stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany, IČ: 05094909, po
písemném vyjádření příslušného orgánu policie - Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie
ČR KŘ Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, ze dne 15.05.2020 a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1
písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
oznamuje
dle ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“) návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici II/416 Slavkov –
Židlochovice - Pohořelice

Stanovení stálého dopravního značení spočívá v realizaci stavby : „Pohořelice – dopravní připojení
novostavby parkoviště na ul. Brněnské 2 u zdravotního střediska na místní komunikaci ke zdravotnímu
středisku (vjezd) a na silnici II/416 na ul. Brněnskou (výjezd). – Situace dopravního značení.
Vzhledem ke skutečnosti, že součásti návrhu je i výkresová dokumentace, nebude v souladu s ust. § 172
odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění a lze se s ním seznámit na MěÚ
Pohořelice, odbor dopravy a SH dveře č.225 v úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 11:30 a 12,30 – 17,00

hod. V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření
připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Odůvodnění:
Místní úprava provozu bude po úpravě splňovat příslušné normy (ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní
značení - Stálé dopravní značky) a technické podmínky ( TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích) pro dopravní značky a zařízení na pozemních komunikacích.
Jelikož se jedná o místní úpravu spočívající v umístění zákazových a informativních dopravních značek
(IP11a 3x, IP4b 2x, B2 2x, IP12a 2x, IP12 2x, C10b 2x, P4 1x, B24a 1x, C10a 1x, , dodatkové tabulky E8e 1x,
E8d 1x, E7b 1x, E8d 2x, symbol č. 226 1x, symbol č. 225 1x, vodorovné dopravní značení V12a, V10b 4x
(symbol č. 226), V10a 2x (podélné stání), V10f 4x (symbol č. 225), V10b 9x, V15 1x, V12a 1x, které účastníky
silničního provozu informují o umístění vjezdu na parkoviště, vyhrazených parkovacích místech na
parkovišti, o jednosměrném provozu na parkovišti od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
oznamuje tímto správní orgán podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ustanovením §
171 a násl. Správního řádu, tento návrh místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy.
Návrh úpravy dopravního značení byl projednán s Policií České republiky, Krajské ředitelství –
specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-venkov, který úpravu odsouhlasil ve vyjádření dne
15.05.2020 pod č.j. KRPB-64716-1/ČJ-2020-0600DI.

Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do
30 dnů ode dne zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Tento návrh opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu doručuje
veřejnou vyhláškou. Dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje, a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou (zveřejněnou).

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

Za správnost vyhotovení
Pavla Konečná
Referent odboru dopravy a SH
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 30-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne: 20.05.2020

Sejmuto dne: 20.06.2020

razítko a podpis oprávněné osoby:

Doručí se:
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Pohořelice 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 MěÚ Pohořelice,
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy
provozu na silnici II/416.

Dotčený orgán
Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie ČR KŘ Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno

Dále se doručí:
MěÚ Pohořelice se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu
nejméně 30 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Příloha: Situační plánek stálého dopravního značení

Čj.: MUPO-36747/2020/OD/KOP

3z4

Čj.: MUPO-36747/2020/OD/KOP

4z4

