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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu
na místní komunikaci
Veřejná vyhláška

Městský úřad v Blansku, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, 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), příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci, zahájil dne 03.05.2017 na základě podnětu žádosti:
Obec Olomučany, IČO 00280763, Olomučany 123, 679 03 Olomučany
(dále jen žadatel), po souhlasném písemném vyjádření příslušného orgánu policie – tj. Policie
ČR, Krajského ředitelství Blansko, Dopravního inspektorátu ze dne 30.01. 2017 pod čj. KRPB:
1079-2/ČJ-2017-060106-TES, (dále jen „DI Blansko“), řízení o návrhu opatření obecné povahy
podle § 171,172,173 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.
Městský úřad v Blansku, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, podle § 77 odst. 1
písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu:
stanovuje místní úpravu provozu na místní komunikaci, (dále jen „MK“),
jedná se o pozemní komunikaci, MK u základní školy, u křižovatky se silnicí III/374 44 na území
obce Olomučany. Důvodem pro navrženou instalaci předmětného dopravního značení je
zajištění trvalého volného přístupu k nadzemnímu požárnímu hydrantu v obci Olomučany.
Provede se vodorovné dopravní značení 12c v délce cca 8 m, z důvodu zajištění přístupu
k požárnímu hydrantu. Náklady na instalaci a údržbu značky jsou v kompetenci obce
Olomučany.
Z tohoto důvodu, v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce s rozšířenou
působností, je navrženo osazení místního dopravního značení.
Vodorovné dopravní značení:
Projekt dopravního značení, (doručen již 16.06.2016, při oznámení návrhu), vypracovaný
žadatelem, projednaný s příslušným orgánem Policie České republiky, tj. Policií České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IČ 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko, jehož písemné vyjádření ze
dne 30.01. 2017 pod čj. KRPB: 1079-2/ČJ-2017-060106-TES je souhlasné.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na MK:
-Provedení místní úpravy provozu na MK, v obci Olomučany, musí být v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
-Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům a TP
133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení“.
-Při realizaci místní úpravy provozu na MK nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
-Odborné provedení místní úpravy provozu na MK podle tohoto stanovení, průběžnou kontrolu
a údržbu zajistí žadatel, obec Olomučany, IČO 00280763, Olomučany 123, 679 03 Olomučany.
Odpovědná osoba starosta obce p. Josef Smíšek, tel. 516 412 550.
-Termín provedení místní úpravy provozu na MK: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy. Dále viz odůvodnění.
-Po ukončení realizace místní úpravy provozu na MK je povinností žadatele informovat o této
skutečnosti zástupce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IČ 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01
Blansko a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko, oddělení silničního hospodářství
k provedení kontroly.
-Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na MK, v obci Olomučany, může Městský
úřadu Blansko, oddělení silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo z podnětu
příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou
místní úpravu provozu změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanovených
dopravních značek a zařízení.
Z tohoto důvodu silniční správní úřad stanovil místní úpravu provozu tak, jak ji navrhuje ve své
žádosti žadatel.
Odůvodnění :
Na základě podnětu žádosti obce Olomučany, IČO 00280763, Olomučany 123, 679 03
Olomučany o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 05.06.2017, bylo zahájeno řízení podle
části šesté správního řádu (§ 171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné
opatření obecné povahy.
Předmětem žádosti byla možnost provedení vodorovné dopravní značky V 12c. Tato žádost je
zdůvodněna zajištěním trvalého volného přístupu k nadzemnímu požárnímu hydrantu v obci
Olomučany.
V souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie – tj.
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko,
Dopravní inspektorát, IČ 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko souhlasným vyjádřením
ze dne 30.01. 2017 pod čj. KRPB: 1079-2/ČJ-2017-060106-TES.
Městský úřad v Blansku, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství oznámil návrh opatření
obecné povahy (přípis ze dne 16.06. 2017, č.j. SH Ozn. - 22597/2017/Vy) s odůvodněním po
projednání s dotčeným orgánem (příslušný orgán policie) veřejnou vyhláškou podle § 25
správního řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu dotčeným orgánům, žadateli, vlastníkům
dotčených pozemních komunikací a všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s
výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Návrh opatření
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obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Blansko a obce
Olomučany po dobu 15-ti dnů a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dotčené osoby
byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly
své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
mohli podávat podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na MK se přímo dotýkal zájmů žadatele, dále vlastníků
nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem této MK, na níž má být umístěno svislé dopravní
značení, dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na MK.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není
třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Městský úřad v Blansku, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení místní
úpravy provozu na MK dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném
vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§
171 a násl.) správního řádu.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po
vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:………………………………

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
•

V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto
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 obce Olomučany a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
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Obec Olomučany, IDDS: w6ua2z4
sídlo: Olomučany č.p. 123, 679 03 Olomučany,

k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení místní úpravy
provozu MK, vodorovné DZ č. V12c, Olomučany.

Dotčený orgán:
• Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01 Blansko 1
Dále obdrží :
• MěÚ Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko –
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o bezodkladné
vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení místní úpravy provozu MK,
vodorovné DZ č. V 12c, Olomučany.

