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OP ATŘE N Í OB EC NÉ  P OV AH Y  

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 124 odst. 4 písm. b) 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 I. třídy, 

kromě rychlostních silnic 

v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném vyjádření                       

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní 

policie, Kounicova 24, Brno, IČ 751 51 499 č.j. KRPB-23955-2/ČJ-2013-0600DP ze dne 23.04.2013                                 

a po písemném vyjádření Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, Praha - Vinohrady, IČ 613 79 425, 

Stavební sekce - oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc č.j. DUCR-16099/13/Km ze dne 29.03.2013, 

po projednání s těmito dotčenými orgány ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu,                 

podle § 77 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona o silničním provozu  

stanovuje místní úpravu provozu 

na silnici I/50  Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice 

v místě km 27,652 - 28,085 jejího provozního staničení, tj. v úseku začínajícím před a končícím                     

za křižovatkou se silnicí II/429 v obci Nesovice  

na pozemcích parcelní číslo 187, 188, 1621/7, 1621/30, 1627/54, 1627/56, 1627/58, 1627/59, 

1627/60, 1627/61 a 1772/1 v katastrálním území Nesovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský 

v rámci stavby „SILNICE I/50 NESOVICE, KŘIŽOVATKA“ 

podle přílohy č. 6.1a) „ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE. SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ZMĚNA“ 

realizační dokumentace stavby vypracované projektantem SHB, akciová společnost, se sídlem 

Ostrava, Masná 1493/8, IČ 253 24 365 v dubnu 2013, která je nedílnou součástí tohoto stanovení 

místní úpravy provozu. 
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici I/50:  

 Provedení místní úpravy provozu na silnici I/50 musí být v souladu s vyhláškou                                                

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška                 

č. 30/2001 Sb.“). Dopravní značky a světelné signály musí v souladu s §§ 62 odst. 6 a 65 odst. 4 

zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat 

zvláštním technickým předpisům, kterými jsou normy ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní 

značení - Část 1: Stálé dopravní značky“, ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení - požadavky 

na dopravní značení“ a ČSN EN 12675 „Řízení dopravy na pozemních komunikacích“,                                  

a dále technické podmínky  TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ 

(dále jen „TP 65“), TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ (dále jen „TP 133“) s TP 81 „Navrhování světelných signalizačních zařízení                    

pro řízení provozu na pozemních komunikacích“ (dále jen „TP 81“). Veškeré svislé dopravní 

značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní.  

Všechny součásti místní úpravy provozu na silnici I/50 musí být schváleného typu. Stálé svislé 

dopravní značky, světelná signalizační zařízení a výrobky pro vodorovné dopravní značení patří 

v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky                    

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 2 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) k výrobkům, u kterých musí být 

posouzena shoda podle dikce § 5 nařízení vlády. 

 Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici I/50 podle tohoto stanovení zajistí                       

státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha 4,                   

Na Pankráci 56, IČ 659 93 390, která je stavebníkem stavby „SILNICE I/50 NESOVICE, 

KŘIŽOVATKA“ (dále jen „stavebník“), v součinnosti  s Obcí Nesovice, se sídlem Nesovice 305,                 

IČ 002 92 141, která je budoucím vlastníkem světelné signalizace, před započetím užívání                

této stavby.  

Svislé a vodorovné dopravní značky může provádět pouze zhotovitel, který  má platná oprávnění 

pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost k zajištění kvality při jejich realizaci podle části 

II/4 „Provádění silničních a stavebních prací“ metodického pokynu Ministerstva dopravy        

„Systém jakosti v oboru pozemních komunikací“ č.j. 1/2013-120-TN/2 (úplné znění platné                    

od 01.02.2013).  

Toto stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 mění opatření obecné povahy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje č.j. JMK 152208/2009 ze dne 15.04.2010.  
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Předmětem tohoto stanovení není místní úprava provozu na pozemních komunikacích nižší třídy a 

kategorie. Místní úprava provozu na silnici II. třídy a na místní komunikaci musí být provedena                 

podle stanovení místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a místní úprava 

provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích musí být provedena podle stanovení jejich 

vlastníka po předchozím souhlasu místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 

po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky. 

Tímto stanovením místní úpravy provozu na silnici I/50 nejsou dotčeny předpisy o územním 

plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“).  

Právo realizovat místní úpravu provozu na silnici I/50 podle tohoto stanovení se zakládá                

stavebníkovi na základě vykonatelného povolení změny stavby „SILNICE I/50 NESOVICE, 

KŘIŽOVATKA“ před jejím dokončením dle stavebního zákona.              

O d ů v o d n ě n í : 

Řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 v místě km 27,652 - 28,085 jejího 

provozního staničení, tj. v úseku začínajícím před a končícím za křižovatkou se silnicí II/429 v obci 

Nesovice - na pozemcích parcelní číslo 187, 188, 1621/7, 1621/30, 1627/54, 1627/56, 1627/58, 

1627/59, 1627/60, 1627/61 a 1772/1 v katastrálním území Nesovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský 

bylo zahájeno na základě podnětu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic                       

České republiky, se sídlem Praha, Na Pankráci 56, IČ 659 93 390 ze dne 22.04.2013, který byl              

doložen přílohou č. 6.1a) „ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE. SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 

ZMĚNA“ realizační dokumentace objektu SO 101 „ÚPRAVA SILNICE I/50“ stavby „SILNICE I/50 

NESOVICE, KŘIŽOVATKA“ vypracovanou projektantem SHB, akciová společnost, se sídlem Ostrava,                          

Masná 1493/8, IČ 253 24 365 v dubnu 2013 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Silnice I/50 patří k nejdůležitějším pozemním komunikacím a je součástí mezinárodní silniční sítě 

s označením E50. Stavba „SILNICE I/50 NESOVICE, KŘIŽOVATKA“ řeší nevyhovující dopravní situaci              

na křižovatce silnice I/50 a II/429 v obci Nesovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský. V současné době 

křižovatka nevyhovuje z hlediska prostorového uspořádání a dopravní situaci komplikuje zejména 

bezprostřední blízkost přejezdu trati ČD Bučovice - Nesovice, která kříží úrovňově silnici II/429. 

Účelem stavby je zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v prostoru křižovatky. Stávající silnice I/50 má 

být upravena v délce 671,35 m. Osa stávající silnice má být vychýlena severním směrem tak, aby byla 

respektována normová vzdálenost hranice křižovatky od nebezpečného pásma železničního přejezdu. 

Směrové prvky odpovídají návrhové rychlosti 50 km/h. Příčné uspořádání vychází z šířky průběžného 

jízdního pruhu 3,25 m. V místě křižovatky se silnicí II/429 jsou na silnici I/50  ve směru od Brna 

navrženy samostatné pruhy pro směry vlevo, přímo a vpravo, ve směru od Uherského Hradiště je 

navržen samostatný pruh pro směr vlevo a společný pruh pro směry přímo a vpravo. Šířka pruhu               

pro odbočení vlevo je navržena 3,00 m. V prostoru křižovatky je navržen přechod pro chodce 

vybavený ostrůvkem šířky 2,5 m. Na vjezdu do obce Nesovice ve směru od Brna je navržena vjezdová 

brána délky 112 m se směrovým vychýlením 4 m.  
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Připojení čerpací stanice pohonných hmot je vybaveno pruhem pro odbočení vpravo a vlevo.                     

V prostoru připojení čerpací stanice pohonných hmot jsou navrženy v obou směrech zastávkové 

pruhy a přechod pro chodce vybavený ostrůvkem šířky 2,5 m. Nezbytnou součástí projektové 

dokumentace je návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (návrh trvalých svislých a 

vodorovných dopravních značek a dopravních zařízení), na silnici I/50 je návrh  v dodatku č. 2 přílohy 

č. 5 projektové dokumentace stavebního objektu C 101 „ÚPRAVA SILNICE I/50“. Tato místní úprava 

provozu na silnici I/50 je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a byla Krajským                     

úřadem Jihomoravského kraje stanovena formou opatření obecné povahy dne 15.04.2010                             

pod č.j. JMK 152208/2009.  

Předmětem přílohy č. 6.1a) „ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE. SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 

ZMĚNA“ realizační dokumentace objektu SO 101 „ÚPRAVA SILNICE I/50“ stavby „SILNICE I/50 

NESOVICE, KŘIŽOVATKA“ je změna šířky přechodů pro chodce na silnici I/50 v prostoru stavby, a dále 

doplnění bezpečnostních prvků v místě přechodu pro chodce před křižovatkou se silnicí II/429                       

ve směru od Uherského Hradiště tak, aby byla zvýšena ochrana chodců. Přechod pro chodce přes dva 

souběžné jízdní pruhy před křižovatkou se silnicí II/429 ve směru od Uherského Hradiště, z nichž 

jeden je pro odbočování vlevo, má být posunut dále od křižovatky. Tímto řešením má být zvětšen 

čekací prostor pro chodce na ochranném ostrůvku, který má být vybaven prvky pro hmatovou 

navigaci a chráněn bezpečnostním zábradlím. Na této části přechodu má být provoz řízen světelnými 

signály vybavenými chodeckým tlačítkem na výzvu. Posunutí části přechodu pro chodce                        

před křižovatkou se silnicí II/429 ve směru od Uherského Hradiště bylo doloženo prověřením 

rozhledových poměrů na přechodu v souladu s článkem 10.1.4, tabulkou 17 a obrázkem 54b                        

ČSN 73 61 10 „Projektování místních komunikací“, které je jedním z podkladů tohoto řízení. 

Popsaným změnám stavby odpovídá návrh změny svislých a vodorovných dopravních značek                        

a doplnění světelných signálů. Změna šířky přechodů pro chodce na silnici I/50 a posunutí části 

přechodu pro chodce přes dva souběžné jízdní pruhy před křižovatkou se silnicí II/429 ve směru                 

od Uherského Hradiště je navržena změnou umístění svislé dopravní značky informativní provozní                

č. IP 6 „Přechod pro chodce“ a vodorovné dopravní značky č. V 7 „Přechod pro chodce“. Řízení 

provozu má být zajištěno osazením sestavy světelných signálů č. S1a „Signál s červeným světlem 

Stůj!“, č. S1b "Signál se žlutým světlem Pozor!" a č. S1c "Signál se zeleným světlem Volno",  

doplněním svislé dopravní značky výstražné č. A 10 „Světelné signály“, provedením vodorovné 

dopravní značky č. V 5 „Příčná čára souvislá“ a změnou vodorovné dopravní značky č. V 9a „Směrové 

šipky“. 

V místě km 27,652 ve směru Brno - Uherské Hradiště a v místě km 27,882 ve směru Uherské Hradiště 

- Brno má být osazena (posunuta) svislá dopravní značka informativní provozní č. IP 6 „Přechod                           

pro chodce“, která v souladu s dikcí § 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu, § 12 odst. 1 

písm. f) vyhlášky č. 30/2001 Sb. a článkem 9.2.5.8 TP 65 poskytuje účastníku provozu nutné 

informace o přechodu pro chodce vyznačeném vodorovnou značkou č. V 7 „Přechod pro chodce“              

a ukládá povinnosti stanovené zákonem o silničním provozu. Tato značka se umísťuje bezprostředně 

před přechodem pro chodce nebo na úrovni osy přechodu.  
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Svislá dopravní značka informativní provozní č. IP 6 „Přechod pro chodce“ v místě km 27,882                        

ve směru Uherské Hradiště - Brno bude umístěna nad základním návěstidlem sestavy světelných 

signálů č. S1a „Signál s červeným světlem Stůj!“, č. S1b "Signál se žlutým světlem Pozor!"                                     

a č. S1c "Signál se zeleným světlem Volno", kterými  se v souladu s dikcí § 65 zákona o silničním 

provozu, § 24 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 30/2001 Sb. a článkem 7.4 TP 81 řídí provoz na pozemní 

komunikaci v místě samostatného přechodu pro chodce. Světelné signály na přechodu pro chodce 

budou provozovány jako zařízení ovládaná výzvou chodců, přičemž při výzvě chodců bude 

prodloužen signál volno pro vozidla.  

V místě km 27,652 - 27,656 v obou směrech a v místě km 27,877 - 27,881 ve směru Brno - Uherské 

Hradiště má být provedena (rozšířena) a v místě km 27,880 - 27,884 ve směru Uherské Hradiště - 

Brno má být provedena (posunuta) vodorovná dopravní značka č. V 7 „Přechod pro chodce“,                   

která se v souladu s dikcí § 64 zákona o silničním provozu, § 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., 

článkem 9.3.2.4 TP 65 a článkem 12 TP 133 užívá ve spojení se svislou dopravní značkou                                  

č. IP 6 „Přechod pro chodce“ a vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní 

komunikaci. Přechod pro chodce se vyznačuje přednostně kolmo na osu pozemní komunikace. Šířka 

přechodu pro chodce se stanovuje s ohledem na intenzitu pěšího provozu, minimální šířka je v obci               

3 m, doporučená 5 m. Značka č. V 7 „Přechod pro chodce“ je tvořena rovnoběžnými čárami o šířce 

0,50 m, mezery mezi čárami jsou rovněž 0,50 m. Pokud je přechod pro chodce řízen světelnými 

signály, vyznačuje se před značkou č. V7 „Přechod pro chodce“ značka č. V 5 „Příčná čára souvislá“.  

V místě km 27,887 ve směru Uherské Hradiště - Brno má být provedena vodorovná dopravní značka 

č. V 5 „Příčná čára souvislá“, která se v souladu s dikcí § 64 zákona o silničním provozu, § 19 písm. a) 

vyhlášky č. 30/2001 Sb., článkem 9.3.2.1 TP 65 a článkem 11.1 TP 133 užívá pro vyznačení místa              

pro zastavení vozidla před přechodem pro chodce řízeným světelnými signály. Šířka příčné čáry je 

0,50 m a provádí se kolmo ke směru provozu; na podélné vodorovné značení se příčná čára napojuje 

podélnou čárou souvislou o délce min. 30 m. 

V místě km 27,892 - 27,957 ve směru Uherské Hradiště - Brno má být provedena (posunuta) 

vodorovná dopravní značka č. V 9a „Směrové šipky“, která se v souladu s dikcí § 64 zákona                   

o silničním provozu, § 20 písm. a) vyhlášky č. 30/2001 Sb., článkem 9.3.3.1 TP 65 a článkem 14.1                   

TP 133 užívá pro vyznačení způsobu řazení do jízdních pruhů před křižovatkou a stanoveného směru 

jízdy. Uspořádání a provedení šipek značky č. V 9a „Směrové šipky“ musí odpovídat provedení              

značky č. IP 19 „Řadicí pruhy“. Směrové šipky jsou dlouhé 5 m, umísťují se do osy jízdního pruhu                                  

a před křižovatkou se 3x až 5x opakují ve vzdálenosti 5 - 20 m. 

V místě km 27,940 ve směru Uherské Hradiště - Brno má být osazena svislá dopravní značka 

výstražná č. A 10 „Světelné signály“, která v souladu s dikcí § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním 

provozu, § 7 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 30/2001 Sb. a článkem 9.2.1.15  TP 65 upozorňuje na místo, 

kde účastník provozu musí dbát zvýšené opatrnosti a kde je provoz na pozemní komunikaci řízen 

světelnými signály, které by jinak neočekával. Značka se v obci umísťuje ve vzdálenosti 50 - 100 m 

před místem osazení světelných signálů. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je změna místní úpravy provozu                                         

na silnici  I/50 spočívající zejména v osazení sestavy světelných signálů č. S1a „Signál s červeným 

světlem Stůj!“, který v souladu s dikcí § 70 odst. 2 písm. a) zákona o silničním provozu                                     

při řízení provozu znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou                                   

č. V 5 "Příčná čára souvislá",  tohoto signálu se současně svítícím signálem č. S1b "Signál                                

se žlutým světlem Pozor!", který v souladu s dikcí § 70 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu 

znamená pro řidiče povinnost připravit se k jízdě, signálu č. S1c "Signál se zeleným světlem Volno", 

který v souladu s dikcí § 70 odst. 2 písm. c) zákona o silničním provozu znamená pro řidiče                              

při dodržení stanovených podmínek možnost pokračovat v jízdě a signálu č. S1b "Signál se žlutým 

světlem Pozor!", který v souladu s dikcí § 70  odst. 2 písm. d) zákona o silničním provozu                     

znamená pro řidiče  povinnost  zastavit  vozidlo  před dopravní značkou  č. V 5  "Příčná čára souvislá", 

dále v přemístění svislých dopravních značek informativních provozních č. IP 6 „Přechod pro chodce“ 

a posunutí vodorovné dopravní značky č. V 7 „Přechod pro chodce“, kterými se mění místo                            

na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců a před kterým je řidič v souladu s dikcí § 5 

odst. 1 písm. h) zákona o silničním provozu povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo                           

a kde v souladu s dikcí §§ 17 odst. 5 písm. d), 24 odst. 4 písm. c) a 27 odst. 1 písm. c) zákona                          

o silničním provozu řidič nesmí předjíždět ani otáčet a couvat ani zastavit a stát, možno konstatovat, 

že toto stanovení zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stávající místní úpravě 

provozu na pozemních komunikacích, a proto postupuje Krajský úřad Jihomoravského kraje                       

podle části šesté správního řádu (opatření obecné povahy). 

Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu návrh 

stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 projednal s dotčenými orgány, kterými jsou v souladu 

s dikcí § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona o silničním 

provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby 

dopravní policie, Kounicova 24, Brno, IČ 751 51 499 a Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha - 

Vinohrady, IČ 613 79 425, Stavební sekce - oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Písemná 

souhlasná vyjádření těchto dotčených orgánů jsou podklady tohoto řízení a jejich podmínky 

respektuje projektová dokumentace.  

Místní úprava provozu na silnici I/50 musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním 

provozu tvořit ucelený systém a musí být užita pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem,                   

jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný 

zájem. Vzhledem ke skutečnosti, že výše popsané změny místní úpravy provozu na silnici I/50 mohou 

přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců přecházejících frekventovanou silnici I. třídy, jsou ve veřejném 

zájmu definovaném v obecně závazných předpisech ve věcech provozu na pozemních komunikacích,                        

a je možno konstatovat, že podmínka § 78 zákona o silničním provozu je respektována.  

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 a 6 zákona o silničním provozu stanoví význam, užití, provedení 

a tvary dopravních značek prováděcí právní předpis a dopravní značky musí svými rozměry, barvami              

a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.  
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V souladu s ustanovením § 65 odst. 3 a 4 zákona o silničním provozu stanoví druhy, význam, užití, 

provedení a tvary symbolů světelných signálů prováděcí právní předpis a světelné signály musí svými 

rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům. Krajský úřad 

Jihomoravského kraje zajistil splnění dikce tohoto obecně závazného právního předpisu definováním 

podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici I/50 dle bodu 1) tohoto stanovení. Místní 

úprava provozu na silnici I/50 v místě km 27,652 - 28,085 jejího provozního staničení, tj. v úseku 

začínajícím před a končícím za křižovatkou se silnicí II/429 v obci Nesovice - na pozemcích parcelní 

číslo 187, 188, 1621/7, 1621/30, 1627/54, 1627/56, 1627/58, 1627/59, 1627/60, 1627/61 a 1772/1 

v katastrálním území Nesovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský bude provedena v souladu 

s vyhláškou č. 30/2001 Sb. a všechny dopravní značky a světelné signály musí svými rozměry,                                   

barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům a musí být 

schváleného typu.  

Provedení místní úpravy provozu na silnici I/50 podle tohoto stanovení zajistí v souladu                    

s bodem 2) tohoto stanovení stavebník stavby „SILNICE I/50 NESOVICE, KŘIŽOVATKA“ v součinnosti                   

s Obcí Nesovice, se sídlem Nesovice 305, IČ 002 92 141 před započetím užívání této stavby                             

u oprávněné osoby, která prokáže způsobilost k zajištění kvality při realizaci svislých a vodorovných 

dopravních značek. 

Na závěr je možno konstatovat, že toto stanovení vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje jako 

orgán věcně a místně příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona o silničním provozu, v mezích své 

zákonem vymezené působnosti, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části 

šesté správního řádu, dále při respektování oddílu 1 „Úprava provozu na pozemních komunikacích“  

dílu 4 „Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích“ hlavy II „Provoz na pozemních 

komunikacích“ části první zákona o silničním provozu a části druhé „Úprava provozu na pozemních 

komunikacích“  vyhlášky č. 30/2001 Sb.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v řízení vedeném pod spisovou značkou S - JMK 46925/2013/OD nebyly 

podány připomínky ani námitky dotčených osob, není součástí tohoto odůvodnění vypořádání se 

s připomínkami ani rozhodnutí o námitkách. 

P o u č e n í : 

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 vydané formou opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti tomuto stanovení nelze v souladu 

s dikcí § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.        

                                                                              

 

                                                 

 

                                                                                                                      Ing.  Jiří Masařík, v.r.  

                                                                                             vedoucí oddělení pozemních komunikací   

                                                                                                              odboru dopravy  
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Nedílná součást stanovení místní úpravy provozu: 

Příloha č. 6.1a) „ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE. SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ZMĚNA“ 

realizační dokumentace stavby vypracované projektantem SHB, akciová společnost, se sídlem 

Ostrava, Masná 1493/8, IČ 253 24 365 v dubnu 2013 - P01, P02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: 
 

Ing. Božena Hedvíková 

referent  oddělení  pozemních  komunikací 

a oprávněná úřední osoba odboru dopravy 

 

 
 
Vyvěšeno dne:…………………………………………………              Sejmuto dne:…………………………………………………. 
                                     razítko a podpis oprávněné osoby                                                        razítko a podpis oprávněné osoby                
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Doručí se: 

Navrhovatel a právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici I. třídy: 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky, sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 659 93  390                

adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno, Šumavská 33,  Brno - D 

Ostatní dotčené osoby podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu: 

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje 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 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Do opatření 

obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru dopravy. 

Dotčený orgán: 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní 

policie, Kounicova 24, Brno, IČ 751 51 499 - D 

 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha - Vinohrady, IČ 613 79 425, adresa pro doručování:                    

Drážní úřad, Stavební sekce, Oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc - D 

Dále se doručí: 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno,                   

IČ 751 51 499, adresa pro doručování: Policie České republiky, Krajské ředitelství                               

policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko - Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, 

Brněnská 7a, Vyškov - D 

 Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, úsek silničního 

hospodářství, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D 

 Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, úsek dopravního značení, Jiráskova 502, 

Bučovice, IČ 002 91 676 - D  

 Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního 

úřadu, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D 

 Obec Nesovice, se sídlem Nesovice 305,  IČ 002 92 141 - D, L 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce  na dobu nejméně  

15 dnů  a o zpětné zaslání potvrzeného  vyvěšení po uvedenou dobu.   
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