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P íloha „Oznámení o návrhu opat ení obecné povahy“
VE

EJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh

OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o silničním provozu“), p íslušný orgán státní správy ve v cech stanovení
místní a p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. t ídy, místní
komunikaci a ve ejn p ístupné účelové komunikaci, v ízení zahájeném na základ podn tu obce
Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41 Troubsko, IČO 00282723 zastoupené
na základ p edložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615
00 Brno, IČO 26264641 (dále též „podatel“) ze dne 17.01.201Ř ve v ci vedeného správního ízení
o opat ení obecné povahy podle ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní ád ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „správní ád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c)
a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a po p edchozím projednání s dotčeným orgánem
podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie ČR, Krajské
editelství Policie Jihomoravského kraje, Specializované pracovišt dopravního inženýrství BM a
BO, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 751514ř a po písemném stanovisku tohoto dotčeného
orgánu č. j. KRPB-80939-2/ČJ-2018-0600DI ze dne 19.07.2018; podle ust. § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu
stanovuje místní úpravu provozu
na silnici:
na silnici:
z d vodu:

č. III/1526ř – ul. Nár. Odboje v obci Troubsko
v míst k ižovatky ul. Nár. Odboje s ul. Nová
č. III/15267– ul. Zámecká v obci Troubsko
v míst k ižovatky ul. Zámecká s ul. Družstevní
zajišt ní bezpečnosti provozu – instalace dopravních zrcadel

podle p edložené dokumentace „Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, p íloha 1 a 4:
„Dopravn bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“ vypracované spol. ZNAKOM s.r.o., se
sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641 v kv tnu 201Ř.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 2ř4/2015 Sb., kterou se
provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a ízení provozu na
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis .
2. Dopravní značky a dopravní za ízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu svými rozm ry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
p edpis m, kterými jsou zejména normy ČSN EN 12Řřř - 1 „Stálé svislé dopravní značení Část 1: Stálé dopravní značky“, ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení - požadavky na
dopravní značení“ a ČSN EN 12Řřř - 3 „Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Sm rové
sloupky a odrazky“, a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“ a TP 5Ř „Sm rové sloupky a odrazky“.
3. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny
jako retroreflexní. Všechny součásti místní úpravy provozu musí být schváleného typu.
4. P i realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít ke znečišt ní nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
5. U komunikačních p ipojení a p echod pro chodce budou zajišt ny p edepsané rozhledové
pom ry dle platných p edpis . Rozhledová pole musí být bez p ekážek bránících rozhledu.
6. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení zajistí spol. ZNAKOM s.r.o.,
se sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641, kontaktní osoba: Irena
Kynclová, starostka obce Troubsko, tel.: 547 227 054.
7. Realizace místní úpravy provozu na místní komunikaci bude provedena dle schválené
dokumentace „Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, výkres 1 a 4: „Dopravn
bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“, vypracované spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem
Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641 v kv tnu 201Ř. Výkres je nedílnou
součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.
8. Po ukončení realizace místní úpravy provozu na silnici č. III/1526ř a č. III/15267 žadatelem a
následnému p edání do majetku a správy obce Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41
Troubsko, IČO 00282723; bude tato obec Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41
Troubsko, IČO 002Ř2723 zajiš ovat pr b žnou kontrolu a údržbu dopravn bezpečnostního
za ízení – odrazových zrcadel.
9. Realizace dopravního značení je možná až po nabytí účinnosti opat ení obecné povahy.
10. Stanovená místní úprava provozu na pozemní komunikaci m že být dopln na, zm n na či
zrušena pouze na základ nového stanovení místní úpravy provozu vydaného M stským
ú adem Šlapanice, odborem dopravy. Z d vodu zajišt ní bezpečnosti silničního provozu na
dotčených pozemních komunikacích m že M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy,
z vlastního podn tu nebo z podn tu p íslušného orgánu policie ČR, stanovit další dopravní
značky nebo za ízení, p ípadn stanovenou místní úpravu provozu zm nit.
11. Tímto stanovením místní úpravy provozu nejsou dotčeny p edpisy o územním plánování a
stavebním ádu (zák. č. 1Ř3/2006 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ).
Dopravní značky na pozemních komunikacích nevyžadují rozhodnutí o umíst ní stavby, územní
souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu ú adu, stavebník je však povinen podle dikce
§ 7ř odst. 5 stavebního zákona zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické
infrastruktury a zajistit jejich ochranu, a dále v souladu s dikcí § 152 odst. 1 stavebního zákona
dbát na ádnou p ípravu a provád ní stavby, p itom musí mít na z eteli zejména ochranu života a
zdraví osob, ochranu životního prost edí a majetku, i šetrnost k sousedství.
Od vodn ní:
Na základ podn tu obce Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41 Troubsko, IČO 00282723
zastoupené na základ p edložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 2694/4,
Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641 ze dne 17.01.2018 ve v ci stanovení místní úpravy provozu
na místní komunikaci obce Kanice, bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního ádu a
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ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno ízení, na základ kterého se vydává
závazné opat ení obecné povahy.
K podn tu o stanovení místní úpravy provozu byla p iložena situace s návrhem umíst ní dopravn
bezpečnostního za ízení (dokumentace „Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, výkres 1 a 4:
„Dopravn bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“), jejíž výtisk z stane jako doklad u zdejšího
silničního správního ú adu; písemné souhlasné vyjád ení Policie ČR, K P JmK, SP DI Brnovenkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 751514řř, vydané pod čj. KRPB-80939-2/ČJ-20180600DI dne 1ř.07.201Ř; souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., se sídlem
Žerotínovo nám stí 449/3, Brno, PSČ 601 Ř2, IČO 70ř325Ř1; adresa pro doručování: oblast St ed,
O echovská 541/35, 61ř 00 Brno, která je na základ čl. VI. odst. B, bod 3, písm. k) Z izovací
listiny ze dne 17.0ř.200ř č. j. 427/0ř/ZŘ osobou pov enou výkonem vlastnických práv
Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám stí 44ř/3, Veve í, Brno, PSČ 602 00,
IČO 70ŘŘŘ337, vydaný dne 24.07.201Ř.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1526ř a č. III/15267 v obci Troubsko, podle
p edložené projektové dokumentace se p ímo dotýká zájm podatele; právnické osoby, která je
pov ena výkonem vlastnických práv k uvedené silnici; vlastníka nemovitosti sousedící s
nemovitostí, na níž mají být umíst ny svislé dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka
silničního provozu na uvedené pozemní komunikaci.
M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy doručil návrh opat ení obecné povahy č. j.: ODČJ/103466-1Ř/LED ze dne 06.0Ř.201Ř ve ejnou vyhláškou podle § 25 správního ádu v souladu
s ust. § 172 správního ádu. Návrh opat ení obecné povahy byl zve ejn n na ú ední desce
M stského ú adu Šlapanice po dobu 30 dn a dále také zp sobem umož ujícím dálkový p ístup
(elektronická ú ední deska M stského ú adu Šlapanice).
Dotčené osoby byly v návrhu opat ení obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního ádu vyzvány,
aby podávaly písemn své p ipomínky nebo od vodn né námitky. K návrhu opat ení obecné
povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opat ením obecné povahy
p ímo dotčeny, uplatnit písemné p ipomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být opat ením
obecné povahy p ímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opat ení obecné povahy písemn
od vodn né námitky ve lh t 30 dn ode dne jeho zve ejn ní.
Rozhodnutí o námitkách:
bude dopln no
Od vodn ní rozhodnutí o námitkách:
bude dopln no
M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy vydal stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci v obci Troubsko dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném
vyjád ení p íslušného orgánu policie jako opat ení obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171
a násl.) správního ádu.
Poučení:
Proti opat ení obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního ádu podat opravný
prost edek. Stanovení místní úpravy provozu vydané formou opat ení obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyv šení ve ejné vyhlášky.

otisk
ú edního
razítka

Bc. Pavel Tylšar v.r.
vedoucí odboru dopravy
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P íloha jako nedílná součást stanovení místní úpravy provozu:
Situace dopravního značení („Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, p íloha 1 a 4: „Dopravn
bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“), č. j.: OD-ČJ/103475-1Ř/LED ze dne……..201Ř.
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Oznámení o návrhu opat ení obecné povahy a výzva
M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy, podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon , ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „zákon o silničním provozu“), p íslušný orgán státní správy ve v cech stanovení
místní a p echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. t ídy, místní
komunikaci a ve ejn p ístupné účelové komunikaci, zahájil dne 17.01.201Ř na základ podn tu
obce Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41 Troubsko, IČO 00282723 zastoupené
na základ p edložené plné moci spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615
00 Brno, IČO 26264641 (dále jen „podatel“), ízení o návrhu opat ení obecné povahy podle
ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen „správní ád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu, ve v ci:
stanovení místní úpravy provozu
na silnici:
na silnici:
z d vodu:

č. III/1526ř – ul. Nár. Odboje v obci Troubsko
v míst k ižovatky ul. Nár. Odboje s ul. Nová
č. III/15267– ul. Zámecká v obci Troubsko
v míst k ižovatky ul. Zámecká s ul. Družstevní
zajišt ní bezpečnosti provozu – instalace dopravních zrcadel

podle p edložené dokumentace „Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, p íloha 1 a 4:
„Dopravn bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“ vypracované spol. ZNAKOM s.r.o., se
sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641 v kv tnu 201Ř.
Dotčeným orgánem v tomto ízení je v souladu s dikcí ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu policie (dále jen „dotčený orgán“). V souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu
projednal správní orgán návrh stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, tedy s Policií
ČR, K P JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 75151499. Ta vydala
souhlas pod č. j. KRPB-80939-2/ČJ-2018-0600DI dne 1ř.07.201Ř, který je jedním z podklad
tohoto ízení.
Opat ením obecné povahy se navrhuje stanovit zm nu místní úpravy provozu na silnici č. III/1526ř
(ul. Nár. Odboje), na silnici č. III/15267 (ul. Zámecká) a na místních komunikacích p iléhajících
k výše uvedeným silnicím v obci Troubsko.

Zm na místní úpravy provozu na silnici č. III/1526ř a č. III/15267 a na místních komunikacích
p iléhajících k výše uvedeným silnicím v obci Troubsko bude provedena z d vodu instalace
dopravn bezpečnostního za ízení – odrazových zrcadel.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1526ř a č. III/15267 v obci Troubsko, podle
p edložené projektové dokumentace se p ímo dotýká zájm podatele; právnické osoby pov ené
výkonem vlastnických práv k uvedené pozemní komunikaci; vlastníka nemovitosti sousedící
s úsekem této silnice, na níž má být umíst no svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv
účastníka silničního provozu na uvedené pozemní komunikaci.
Úplné zn ní návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích
v obci Kanice dle p edložené projektové dokumentace bude také zve ejn no dálkovým p ístupem
na ú ední desce m sta Šlapanice, webová stránka www.slapanice.cz.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního ádu m že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
silnici č. III/1526ř (ul. Nár. Odboje) a na silnici č. III/15267 (ul. Zámecká) v obci Troubsko, dle
p edložené projektové dokumentace „Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, p íloha 1 a 4:
„Dopravn bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“; kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto opat ením obecné povahy p ímo dotčeny, uplatnit u M stského ú adu Šlapanice
písemné p ipomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního ádu mohou vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto
opat ením obecné povahy p ímo dotčeny, podat proti návrhu opat ení obecné povahy
k M stskému ú adu Šlapanice písemné od vodn né námitky.
M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy, podle § 172 odst. 1 správního ádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci
Kanice podávaly písemné p ipomínky nebo písemné od vodn né námitky doručením M stskému
ú adu Šlapanice ve lh t do 30 dn ode dne jeho zve ejn ní.
Lh ta k podání písemných p ipomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174
odst. 1 správního ádu za podmínek definovaných v ust. § 3ř správního ádu a lh ta k podání
písemných od vodn ných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního ádu.
Od vodn ní:
M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy obdržel dne 17.01.201Ř podn t obce Troubsko, se sídlem
Zámecká 150/Ř, 664 41 Troubsko, IČO 00282723 zastoupené na základ p edložené plné moci
spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641; ve v ci
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/1526ř (ul. Nár. Odboje) a na silnici č. III/15267 (ul.
Zámecká) a na místních komunikacích p iléhajících k výše uvedeným silnicím v obci Troubsko. Na
tuto místní úpravu provozu byla vypracována projektová dokumentace s názvem „Troubsko –
umíst ní odrazových zrcadel“, p íloha 1 a 4: „Dopravn bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“,
vypracovaná spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno,
IČO 26264641 v kv tnu 2018.
Na základ podn tu zahájil zdejší ú ad ízení dle části šesté správního ádu, tj. ízení dle
ustanovení § 171 a násl. správního ádu o vydání závazného opat ení obecné povahy.
P edložený návrh je v souladu s technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“, ČSN EN 12Řřř-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a s vyhláškou
2ř4/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byla navrhovaná zm na dopravního
značení p edem projednána s p íslušným dotčeným orgánem, tj. s Policií ČR, K P JmK, SP DI
Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno, IČO 751514řř. Tento dotčený orgán vydal souhlas
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s p edloženým dopravním značením pod č. j. KRPB-80939-2/ČJ-2018-0600DI dne 19.07.2018, a
je jedním z podklad pro stanovení místní úpravy provozu.

Bc. Pavel Tylšar, v.r.
vedoucí odboru dopravy
v.z. JUDr. Leoš Pimpara

P ílohy – ke zve ejn ní na ú ední desce:
 Situace dopravního značení („Troubsko – umíst ní odrazových zrcadel“, p íloha 1 a 4:
„Dopravn bezpečnostní za ízení – odrazová zrcadla“), č. j.: OD-ČJ/103475-18/LED.
 Návrh vlastního textu opat ení obecné povahy

Toto oznámení o návrhu opat ení obecné povahy a výzva k uplatn ní p ipomínek nebo
námitek musí být vyv šeno na ú ední desce m sta Šlapanice a obce Troubsko po dobu
nejmén 30 dn .
Písemnost musí být zve ejn na též zp sobem umož ujícím dálkový p ístup.
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Vyv šeno dne: …………………………..
razítko a podpis oprávn né osoby
osoby

sejmuto dne: ……………………….……
razítko a podpis oprávn né

Vyv šeno s umožn ním dálkového p ístupu ode dne ……………….. do dne ………………...
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyv šení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního ádu)

Doručí se:
Podatel:
(prost ednictvím DS)
1. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 26ř4/4, Židenice, 615 00 Brno, IČO 26264641
Dotčená osoba pov ená výkonem vlastnických práv:
(prost ednictvím DS)
2. SÚS JmK, oblast Brno, O echovská 541/35, 61ř 00 Brno, IČO 70ř325Ř1
3. obec Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41 Troubsko, IČO 00282723
Ostatní dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního ádu doručuje M stský ú ad Šlapanice, odbor dopravy
toto oznámení o návrhu opat ení obecné povahy dotčeným osobám ve ejnou vyhláškou. Doručení
ve ejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního ádu tak, že se písemnost
vyv sí na ú ední desce m sta Šlapanice a obce Troubsko a současn bude zve ejn na zp sobem
umož ujícím dálkový p ístup. Patnáctým dnem po vyv šení na ú ední desce m sta Šlapanice
bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zve ejn ní návrhu stanovení
místní úpravy provozu.
(vyv šení na ú ední desce)
4. m sto Šlapanice, Masarykovo nám stí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO 00282651
5. obec Troubsko, se sídlem Zámecká 150/Ř, 664 41 Troubsko, IČO 00282723
se žádostí o bezodkladné vyv šení oznámení na své ú ední desce na dobu nejmén 30 dn a
o zp tné zaslání potvrzeného vyv šení po uvedenou dobu.
Dotčený orgán:
(prost ednictvím DS)
6. Policie ČR, K P JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno,
IČO 75151499
Na v domí:
7. spis
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