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VE�EJNÁ VYHLÁŠKA 

OPAT�ENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení místní úpravy provozu 

 
M�stský ú�ad Bu�ovice, odbor správních agend, p�íslušný podle   § 124 odst. (6) zákona �. 
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 silni�ním provozu “ ), p�íslušný orgán státní 
správy ve v�cech stanovení místní a p�echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
– na  krajských silnicích II. a III. t�ídy ( dále jen “ silnice “ ) a na místních komunikacích  
( dále jen  “ MK “ )  
 
v �ízení o opat�ení obecné povahy podle § 171 a následující �ásti šesté zákona �. 500/2004 
Sb.,správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen správní �ád),  které bylo zahájeno na 
základ� podané žádosti právnické osoby 
 

Obec Nesovice, se sídlem Nesovice 305, 683 33 Nesovice, I�: 00292141 
 
po písemném vyjád�ení Policie �eské republiky,  Krajské �editelství policie Jihomoravského 
kraje, Územní odbor vnit�ní správy Vyškov, Dopravní inspektorát , Brn�nská 7a, 682 01 
Vyškov, �.j. KRPB-241715-1/�J-2015-061206 ze dne 16.10.2015  
 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni�ním provozu  
 

stanovuje místní úpravu provozu 
na MK a na silnici III/4293 v obci Nesovice 

z d�vodu dopln�ní trvalého dopravního zna�ení 
 

podle schváleného projektu dopravního zna�ení zpracovaného Trasig s.r.o., Palánek 1, 68201 
Vyškov. 
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:  
 

• Provedení a umíst�ní dopravních zna�ek musí být v souladu s vyhláškou �. 30/2001  
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�. Dopravní 
zna�ky a dopravní za�ízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silni�ním provozu 
svými rozm�ry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým 
p�edpis�m, kterými jsou normy �SN EN 12899 -  „Stálé svislé  dopravní zna�ení“ a 
dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní zna�ení na pozemních 
komunikacích“ (dále TP 65). Veškeré svislé dopravní zna�ky budou základní velikosti 
podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny sou�ásti dopravních 
zna�ek (patka, sloupek, zna�ka, uchycení) musí být schváleného typu.  

• P�i realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít ke zne�išt�ní nebo poškození 
dot�ené pozemní komunikace.  

• Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici  III/4293 v obci Nesovice, 
pr�b�žnou kontrolu a údržbu dopravního zna�ení   zajistí   Správa a údržba silnic Jm 
kraje , K�e�kovská 17, 682 01 Vyškov  a na místní komunikaci odborné provedení 
dopravního zna�ení, pr�b�žnou kontrolu a údržbu zajistí obec Nesovice podle tohoto 
stanovení. 

• Termín provedení místní úpravy provozu v obci Nesovice – po nabytí ú�innosti 
tohoto opat�ení obecné povahy, nejpozd�ji do 15.10.2016.  

• Po ukon�ení realizace místní úpravy provozu je povinností žadatele informovat o této 
skute�nosti zástupce Policie �R, K�P JMK, dopravní inspektorát Vyškov a vyzvat 
zástupce M�stského ú�adu Bu�ovice, odboru správních agend k provedení kontroly. 

• Z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního provozu na silnici III/4293 a MK v obci 
Nesovice m�že M�stský ú�ad Bu�ovice, odbor správních agend z vlastního podn�tu 
nebo z podn�tu p�íslušného orgánu Policie, stanovit další dopravní zna�ky nebo 
za�ízení, p�ípadn� stanovenou místní úpravu provozu zm�nit. Povinností vlastníka 
komunikace je zajistit okamžité osazení stanovených dopravních zna�ek a za�ízení. 

 
Od�vodn�ní: 
 
Na základ� žádosti Obce Nesovice o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 30.10.2015, 
bylo zahájeno �ízení podle �ásti šesté správního �ádu (§ 171 a následující správního �ádu), 
kterým se vydává závazné opat�ení obecné povahy. 
V rámci dopln�ní dopravního zna�ení a dopravního za�ízení v obci Nesovice  bylo navrženo  
dopravní zna�ení na   sil. III/4293 a místní komunikaci. K umíst�ní zpomalovacích prah� na 
silnici III/4293 vydala Správa a údržba silnic JM kraje, K�e�kovská 17, Vyškov nesouhlasné 
vyjád�ení. Z toho d�vodu je stanovena na sil. III/4293 jen dopravní zna�ka IP25a) a IP 25b), 
„Zóna s dopravním omezením“ a „Konec zóny s dopravním omezením“.  Zpracovatelem 
dopravní situace jako podkladu pro stanovení místní úpravy provozu byl Trasig s.r.o., Palánek 
1, 682 01 Vyškov. 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm.c) zákona o silni�ním provozu se k návrhu 
dopravního zna�ení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjád�il p�íslušný                                
orgán policie – tj. Policie �R, K�P JMK, územní odbor vn�jší služby, Dopravní inspektorát 
Vyškov  �.j. KRPB-241715-1/�J-2015-061206 ze dne 16.10.2015 . 
 
M�stský ú�ad Bu�ovice, odbor správních agend doru�il návrh opat�ení obecné povahy �.j. 
MÚB/ÚDA-24758/2015 Str ze dne 14.12.2015 ve�ejnou vyhláškou podle § 25 správního �ádu 
v souladu s ustanovením § 172 správního �ádu. Návrh opat�ení obecné povahy  byl zve�ejn�n 
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na ú�ední desce M�stského ú�adu Bu�ovice a Obce Nesovice po dobu 15-ti dn� a dále také 
zp�sobem umož�ující dálkový p�ístup (elektronická ú�ední deska M�stského ú�adu Bu�ovice 
a Obecního ú�adu Nesovice). Dot�ené osoby byly v návrhu opat�ení obecné povahy dle § 172 
odst. 1 správního �ádu vyzvány, aby podávaly své p�ipomínky nebo námitky. K návrhu 
opat�ení obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva , povinnosti  nebo zájmy mohly být 
opat�ením obecné povahy p�ímo dot�eny, uplatnit u správního orgánu písemné p�ipomínky. 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva  mohli být opat�ením obecné povahy p�ímo dot�eni, mohli podat proti 
návrhu opat�ení obecné povahy písemné od�vodn�né námitky ve lh�t� 30 dn� ode dne jeho 
zve�ejn�ní. 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na  sil. III/4293 se p�ímo dotýká Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. Vyškov, K�e�kovská 17, 682 01 Vyškov, jako správce PK 
III/4293, Obce Nesovice, jako vlastníka místní komunikace, dále vlastník� nemovitostí 
sousedících s pr�jezdním úsekem komunikací, na nichž má být umíst�no svislé dopravní 
zna�ení a dále kteréhokoliv ú�astníka silni�ního provozu na výše uvedených komunikacích. 
 
 
Rozhodnutí o námitkách:  
Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního �ádu nebyly uplatn�ny. 
Od�vodn�ní rozhodnutí o námitkách: 
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního �ádu nebyly uplatn�ny, není 
t�eba rozhodnutí o námitkách od�vod�ovat.  
 
M�stský ú�ad Bu�ovice, odbor správních agend vydal stanovení místní úpravy provozu na  
sil. III/4293 a MK v obci Nesovice dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni�ním provozu po 
písemném vyjád�ení p�íslušného orgánu policie jako opat�ení obecné povahy postupem dle 
�ásti šesté (§ 171 a násl.) správního �ádu. 
 
Pou�ení o odvolání: 
Proti opat�ení obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního �ádu nelze podat opravný 
prost�edek. Dle § 173 odst. 1 správního �ádu opat�ení obecné povahy nabývá ú�innosti 
patnáctým dnem po dni vyv�šení ve�ejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronislava Streitová 
pov��ený ú�edník 
odboru správních agend 
                                                                                                                 
 
 
 
P�íloha jako nedílná sou�ást stanovení: 
Situace dopravního zna�ení  
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Toto opat�ení obecné povahy musí být vyv�šeno po dobu 15-ti dn�. Patnáctým dnem po 
dni vyv�šení ve�ejné vyhlášky nabývá toto opat�ení ú�innosti. 
 
 
Na ú�ední desce: 
 
Vyv�šeno dne ………………………............          Sejmuto dne: ……………………………. 
                        razítko a podpis oprávn�né osoby                  razítko a podpis oprávn�né osoby 
 
 
 
V elektronické podob�: 
                                
Vyv�šeno dne …………………….............           Sejmuto dne: ……………………………… 
                       razítko a podpis oprávn�né osoby                   razítko a podpis oprávn�né osoby 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyv�šení a sejmutí písemnosti. 
 
 
 
Doru�í se : 
Dot�ené osoby: 

• V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního �ádu doru�uje M�stský ú�ad Bu�ovice, 
odbor správních agend toto opat�ení obecné povahy dot�eným osobám ve�ejnou 
vyhláškou. Doru�ení ve�ejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 
25 správního �ádu tak, že se písemnost vyv�sí na ú�ední desce M�stského ú�adu 
Bu�ovice a sou�asn�  OÚ Nesovice a sou�asn� bude zve�ejn�na zp�sobem 
umož�ujícím dálkový p�ístup. Patnáctým dnem po vyv�šení bude písemnost 
považována za doru�enou. Den doru�ení je dnem zve�ejn�ní oznámení stanovení 
místní úpravy provozu na sil. III/4293 a MK v obci Nesovice. 

 
Žadatel: 

• Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice se žádostí o bezodkladné vyv�šení 
oznámení na své ú�ední desce na dobu nejmén� 15 dn� a o zp�tné zaslání 
potvrzeného vyv�šení po uvedenou dobu. 

 
Dot�ené orgány: 

• Policie �R, Krajské �editelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vn�jší 
služby Vyškov, Dopravní inspektorát, Brn�nská 7a, 682 01 Vyškov 

 
Dále se doru�í: 

• SÚS Jm kraje, p.o.k. Vyškov, K�e�kovská 17, 682 01 Vyškov, I�: 709 32 581 
•  M�Ú Bu�ovice, podatelna – ke zve�ejn�ní na ú�. desce M�sta Bu�ovice  
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