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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení místní úpravy provozu 

 
Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, příslušný 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 místních 
komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen 
"VPÚK"), v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následující části šesté zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), které 
bylo zahájeno dne 01.10.2018 na základě podané žádosti o stanovení místní úpravy 
provozu od žadatele:  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 

IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, 

po písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Územního odboru Vyškov, Dopravního inspektorátu, Brněnská 7a, 
682 01 Vyškov ze dne 25.09.2018 pod č. j. KRPB-215305-1/ČJ-2018-061206-POK, 
vydává podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

stanovení (odstranění) místní úpravy provozu 

na silnici II/429 - odstranění trvalého dopravního značení v obci Nesovice 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, vše podle schválené dokumentace 
dopravního značení, kterou vypracovala firma Trasig s. r. o., IČ: 269 221 51, Jízdárenská 
590/2a, 682 01 Vyškov, výkresy č. 1, 3 datum: 7/ 2011, č. z. 214/11 a firma Urbania, s. r. 
o., Hlavní 282/21, 664 48 Moravany, výkres č. 1-2, datum 10.8.2004, č. z. 04146. 
 



Čj. MUB/OD-59479/2018 nov 

Stránka | 2 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:  
 
1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.  

2. Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 
zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky 
odpovídat zvláštním technickým předpisům – TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích", ČSN EN 12899-1 "Stálé svislé dopravní značení". Veškeré 
svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti, jako retroreflexní.  

3. Veškeré stávající dopravní značení v rozporu s nově navrženým dopravním značením 
bude odstraněno, popř. dáno do souladu.  

4. Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy MěÚ Bučovice může z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného 
orgánu PČR změnit místní úpravu provozu.  

5. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených 
pozemních komunikací.  

6. Odborné provedení místní úpravy provozu zajistí Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581, oblast Střed, 
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, kontaktní osoba Přemysl Žižlavský, tel.: 
547 120 491.   

7. Osazování (odstraňování) dopravního značení může provádět pouze oprávněná a 
odborně způsobilá osoba, která prokáže svoji způsobilost (viz. TP 65, str. 20, bod 6 - 
Schvalovací podmínky). Dodavatel (zhotovitel) řádného a úplného osazení dopravních 
značek a dopravních zařízení bude vybrán na základě výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 

8. Místní úprava provozu bude realizována po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, 
nejpozději do 31.03.2019.  

9. Veškeré součásti týkající se dopravního zařízení (patka, sloupek, uchycení atd.) musí 
být schváleného typu. Stálé svislé dopravní značky, výrobky pro vodorovné dopravní 
značení patří v souladu s ustanovením §12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně 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 ustanovení  
§ 5, § 5a nařízení vlády. 

10. Po provedení místní úpravy provozu bude informován Odbor správních agend, Úsek 
silniční dopravy MěÚ Bučovice.  

 

 

Odůvodnění: 

 
Na základě žádosti č. j. MUB/OD-47414/2018 ze dne 01.10.2018 právnické osoby – 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,                   
IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ve věci stanovení místní úpravy 
provozu na silnici II/429 - odstranění trvalého dopravního značení v obci Nesovice, bylo 
zahájeno řízení podle části šesté správního řádu (§ 171 a následující), kterým se vydává 
závazné opatření obecné povahy. Z důvodu zrušení trvalého dopravního značení byla 
vypracována jednoduchá projektová dokumentace, kterou vypracovala firma Trasig s. r. o., 
IČ: 269 221 51, Jízdárenská 590/2a, 682 01 Vyškov, výkresy č. 1, 3 datum: 7/ 2011, č. z. 
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214/11 a firma Urbania, s. r. o., Hlavní 282/21, 664 48 Moravany, výkres č. 1-2, datum 
10.8.2004, č. z. 04146, v souladu s technickými požadavky odpovídající zvláštním 
technickým předpisům – "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" 
(CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), ČSN EN 12899-1 "Stálé svislé dopravní značení", a 
s vyhláškou č. 294/2015 Sb., jako podklad pro stanovení místní úpravy provozu. Jedná se 
o odstranění dopravního značení  z důvodu nadbytečnosti po provedených stavebních 
úpravách této komunikace. 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) 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 Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov pod č. j. KRPB-
215305-1/ČJ-2018-061206-POK, ze dne 25.09.2018. 
Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy doručil návrh 
opatření obecné povahy č.j. MUB/OD-47414/2018 nov ze dne 22.10.2018 veřejnou 
vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ustanovením § 172 správního řádu. 
Návrh opatření obecné povahy  byl zveřejněn na úřední desce obce Nesovice a na úřední 
desce zdejšího správního orgánu po dobu 30-ti dnů a dále také způsobem umožňující 
dálkový přístup (webová stránka www.nesovice.cz a www.bucovice.cz). 
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu 
vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo námitky. 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 souvisejí s výkonem vlastnického práva mohli být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohli podat proti návrhu opatření obecné 
povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici II/429 - odstranění trvalého dopravního 
značení v obci Nesovice, se přímo dotýká žadatele jako správce komunikace, dále 
vlastníků nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem této komunikace, na které má být 
umístěno svislé  dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na 
výše uvedených komunikacích. 
 

 

Rozhodnutí o námitkách:  

Námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny. 

 

 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách: 

Vzhledem k tomu, že námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nebyly 

uplatněny, není třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.  

 
 
Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy vydal stanovení 
místní úpravy provozu na silnici II/429 - odstranění trvalého dopravního značení v obci 
Nesovice jako orgán věcně a místně příslušný v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 
zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a 
následujících části šesté správního řádu, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 
odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu a po písemném vyjádření příslušného orgánu 
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územního 
odboru Vyškov, Dopravního inspektorátu, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 25.09.2018 
pod č. j. KRPB-215305-1/ČJ-2018-061206-POK, jako opatření obecné povahy postupem 
dle části šesté (§ 171 a následující) správního řádu. 

http://www.nesovice.cz/
http://www.bucovice.cz/
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Poučení o odvolání: 
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti 
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 
 
Ing. Petra Nováková v. r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 
Příloha: 

 Výkresy č. 1, 3 "Doplnění TDZ na sil. I/50 a II/429 v obci Nesovice", datum 7/2011,   

č. z. 214/11. 

 Výkres č. 1-2 "Pasport dopravního značení v obci Nesovice", datum 10.8.2004, č. z. 

04146   

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce 
obce Nesovice a zdejšího správního orgánu, následně bude opatřeno kulatým 
razítkem, podpisem a zasláno zpět na OSA Bučovice. Patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá toto opatření účinnosti. 
 
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. 

Na úřední desce 
 
Vyvěšeno dne:   …………………………..            Sejmuto dne:   …………………………… 
 
razítko a podpis oprávněné osoby, která              razítko a podpis oprávněné osoby, 
která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 
V elektronické podobě 
 
Vyvěšeno dne:   …………………………..            Sejmuto dne:   …………………………… 
 
razítko a podpis oprávněné osoby, která              razítko a podpis oprávněné osoby, 
která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

R o z d ě l o v n í k :  
 
Spis OD-16252/2018-nov 
 
Obdrží: 
 
Žadatel: 
(doručení jednotlivě) 
 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,               
IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, ID DS: k3nk8e7  
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Dotčené osoby: 
(doručení veřejnou vyhláškou)  
 

  V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Bučovice, Odbor 
správních agend, Úsek silniční dopravy 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 
města Bučovice, obce Nesovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za 
doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění stanovení (odstranění) místní úpravy 
provozu na silnici II/429 v obci Nesovice, dle předložené projektové dokumentace. 

 
Dotčený orgán: 
(doručení jednotlivě) 
 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, ID DS: jydai6g 

 
 
Dále se doručí: 
 

 Městský úřad Bučovice, podatelna - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření 

obecné povahy na své úřední desce po dobu 15-ti dnů a o zpětné zaslání 

potvrzeného vyvěšení po uvedené době.  

 Obec Nesovice, IČ: 00292141, Nesovice 305, 68 33 Nesovice, ID DS: 7dcbcgm – se 
žádostí o bezodkladné vyvěšení stanovení opatření obecné povahy na své úřední 
desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době 
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