
ROZHOD UTÍ
ve věci povolení omezení dopravního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

(Jmkraj, okres Vyškov, obec Ne ovice, k.ú. Letošov )

• Žadatel o povolení omezení dopravního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci: Obec
esovice, IČ 00292141, esovice 305, 683 33 Nesovice

• Dokumentace přiložená k žádosti: k žádo ti byla přiložena dokumentace fy TRASIG, s.r.o.,
Palánek 1, 682 01 Vyškov ze dne 28.3.2012, zakázkové číslo 65/12 pod názvem" ávrh na
doplnění dopravního značení v e ovicích' dále jen" PD "

• Žadatelem navržené místo, rozsah a doba dopravního omezení: žadatel, jako vlastník veřejně
přístupné účelové komunikace, parcelní čí 10 1569/3 v k.ú. Letošov, v ouladu s § 7 odst. I zák.
13/1997 Sb v platném znění, žádá o trvalé osazení komunikace svislou dopravní značkou Bll-
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel dle přiložené PD.
Důvod učiněného opatření - zvýšení bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty a pěší

I.
Obecní úřad esovice jako silniční správní úřad vykonávaj ící podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost jemu stanovenou, a to podle ustanovení §
40 odst. (I), od t. (4) písmo a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen " zákon o pozemních komunikacích ,,) dle § 10 a § II zákona č.
500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen" správní řád,,) jako příslušný silniční správní
úřad, obdržel dne 28.3.2012 podání (žádost) právnické osoby: Obec Nesovice o povolení omezení
dopravního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci. Po oznámení a vyrozumění, po
vyrozumění a usnesení, po dání možnosti úča tníkům k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí, po
prozkoumání předmětné žádosti podle a v ouladu s ust. § 47 odst. (I), § 36 odst. (3) správního řádu;
podle ust. § 24 odst. (2), v souladu u t. § 24 od t. (I) (3), (4), (5), (7)" s ust. § 44 odst. (I) zákona
o pozemních komunikacích v ouladu u t. § 39 (5) vyhl.č. 104/1997 b. v platném znění, kterou e
provádí zákon o pozemních komunikacích po předchozím projednání s vla tníkem veřejně přístupné
komunikace, ve které má být učiněno omezení dopravního provozu, , rozhodl správní orgán
příslušný ve výše uvedené věci takto: právnické osobě Obec Nesovice, IČ 00292141, Nesovice 305,
683 33 Nesovice

se povoluje

1) jako vlastníkovi veřejně přístupné účelové komunikace, označené parcelním číslem 1569/3 v k.ú.
Letošov, v souladu s § 7 odst. 1 zák. 13/1997 Sb v platném znění, trvale o adit komunikaci svislou
dopravní značkou Bll-Zákaz vjezdu všech motorových vozidel dle přiložené PD.

2) Účastníci řízení:
Obec Nesovice IČ 00292141, Nesovice 305,683 33 esovice

Na dotčených pozemních komunikacích - bude řádně a včas provedeno uvedené dopravní značení
(dopravně bezpečnostní opatření), zajeho udržování bude odpovědna Obec Nesovice .

II.

Dle ustanovení § 24 odst. (4) zákona o pozemních komunikacích se tomuto rozhodnutí odnímá
odkladný účinek odvolání - případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nebude mít odkladný účinek.

III.

Rozhodnutí o námitkách úča tníků řízení: Ve stanovené lhůtě nebyly žádné námitky účastníků
řízen í uplatněny.



Odůvodnění
Obecní úřad Ne ovice podle ustanovení § 40 odst. (I), odst. (4) písmo a) zákona o pozemních
komunikacích, jako příslušný silniční správní úřad, obdržel dne 27.3.2012 žádost právnické osoby:
Obec Nesovice, IČ 00292141, Ne ovice 305, 683 33 e ovice o povolení omezení dopravního
provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci. Uvedeným dnem bylo ve věci zahájeno správní
řízení. Důvodem tohoto dopravně-bezpečnostního opatření je zvýšení bezpečnosti v silničním provozu
pro cykli ty a pěší. Po oznámení a vyrozumění, po vyrozumění a u nesení, po dání možnosti
účastníkům k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí, po prozkoumání předmětné žádosti podle a
v souladu s ust. § 47 odst. (I), § 36 odst. (3) právního řádu; podle ust. § 24 odst. (2), v souladu
s ust. § 24 odst. (I), (3), (4) (5) (7); s u t. § 44 od t. (I) zákona o pozemních komunikacích,
v souladu s ust. § 39 (5) vyhl.č. 104/1997 b., v platném znění kterou e provádí zákon o pozemních
komunikacích, po předchozím projednání s vlastníkem veřejně přístupné účelové komunikace, ve
které má dojít k omezení dopravního provozu, rozhodl správní orgán příslušný ve výše uvedené věci
jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Vydání tohoto povolení předcházelo:

podání žádosti o povolení omezení dopravního provozu na účelové komunikaci ze dne
28.3.2012 (vedeno pod Čj. 320/2012)

Vyrozumění
• Silniční správní úřad, v souladu s ust. § 24 odst. (4) zákona o pozemních komunikacích při

rozhodování o omezení dopravního provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci dbal na
to, aby komunikace byla řádně technicky zabezpečena OZ a byla z hledi ka provozu vyhovující a
aby byl umožněn přístup k sousedním nemovito tem

• Dle ustanovení § 24 odst. (I) zákona o pozemních komunikacích, výkonem tohoto povolení nesmí
doj ít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude umožněn přístup k sousedním
nernovitostem

• PČR KŘP Jmkraje, územní odbor vnější lužby, dopravní inspektorát Vyškov, zů tává právo
kontroly dopravního značení, případně stanovení opatření, PČR má právo v zájmu bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu požadovat doplnění nebo změny stanoveného OZ

• ilniční správní úřad může udělené povolení, při nedodržení výše uvedených podmínek, nebo ve
veřejném zájmu, nebo v zájmu bezpečnosti ilničního provozu, žadateli omezit nebo zrušit.

• Práva, povinnosti a odpovědnost žadatele, projektanta, stavebníka , zhotovitele stavby a
vlastníka stavby založené např. stavebním zákonem; vodním zákonem; zákonem o vodovodech a
kanalizacích; zákonem o státní parnátkové péči; energetickým zákonem; zákonem o ochraně
přírody a krajiny; včetně právních předpisů vydaných kjejich provedení, nejsou tímto
rozhodnutím silničního správního úřadu dotčeny!!

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání - řádný opravný pro tředek ve lhůtě do IS-ti dnů
ode dne jeho oznámení/doručení ke Kraj kému úřadu J ihornorav kého kraje, a to podáním učiněným
u Obecního úřadu Nesovice. Odvoláním lze napadnout výrok rozhodnutí popř. i jeho část. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípu tné. Odvolání e podává v potřebném počtu stejnopi ů,
musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 od t. 2 správního řádu. Odvolání mu í ob ahovat údaje
a ostatní náležitosti uvedené v § 82 odst. 2, 3 a 4 správního řádu. V souladu s ust. § 2 odst. (4) ,
§68 odst. 6, podle § 85 odst. 2, písmo a), odst. 3 správní řádu a dle § 24 odst. (4) zákona o
pozemních komunikacích, nemá podané odvolání odkladný účinek - případnému odvolání e
vylučuje odkladný účinek, a to z důvodů nebezpečí, že odklad výkonu rozhodnutí by způsobil
uživatelům dotčených dopravních ce t ( na dotčených pozemních komunikacích ) ohrožení jejich
života a zdraví. Proti vyloučení odkladného účinku odvolání ve výroku rozhodnutí se nelze odvolat
( § 85 odst. 4 správního řádu)

V esovicích 2.4.2012 /!,'/,~
.............. ~ .
Vítězslav ~ška - starosta obce


