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Městský úřad Bučovice
Odbor správních agend

Jiráskova 502, 685 01 Buěovíce - ---
1(:: 00291676

ID DS: td3be8p
Tel.: 517 324440
Fax: 517324431
email: streitova@bucovice.cz
Vyřizuje: Streitová Bronislava - oprávněná úřední osoba pověřená komplexní agendou dopravního
značení a silniční dopravy
Č.j.: ÚDA-499/2012 Str V Bučovicích dne 30.1.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva

Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, příslušný podle § 124 odst. (6) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějšich předpisů (dále jen" zákon o silničním provozu" ), příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacích
- na krajských silnicích n. a m. třídy ( dále jen" silnice" ) a na místních komunikacích (
dále jen "MK"), zahájil dne 11.1.2012 na základě podané žádosti od SIZrávya údržby silnic
Jihomoravského kraje, p.o.k. Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov, le: 709 32 581, (dále
jen žadatel) řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č.
500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen správní řád), podle § 77 odst.
1 písmo c) zákona o silničním provozu ve věci

stanovení místní úpravy provozu
na silnici ll/429 v obci Nesovice

z důvodu doplnění svislého dopravního značení na silnici 11/429 ve směru od Koryčan
k silnic' 1150.

Dopravni značení bude provedeno podle schválené dokumentace dopravního značení
zpracované Trasig s.r.o., Palánek 1, 682 00 Vyškov - Radek Soural.
Městský úřad Bučovice v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu návrh stanoveni
místní úpravy provozu na silnici 11/429 v obci Nesovice projednal s příslušným orgánem
Policie České republiky, jehož písemné vyjádřeni ze dne 15.12.2011 pod č.j. KRPB-80417-
7/ČJ-2011-061206 je jedním z podkladů tohoto řízeni.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici 11/429 v Nesovicích se přímo dotýká zájmů
žadatele jako vlastníka silnici 11/429 a vlastníka nemovitostí sousedících s průjezdním
úsekem této komunikace na niž má být umístěno svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv
účastníka silničního provozu na uvedené komunikaci.
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Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici 1I/429
v Nesovicích se týká doplnění svislého dopravnfho značení dle přiloženého návrhu.

Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici 1I/429 v Nesovicích bude
včetně odůvodnění zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce MěÚ Bučovice webová
stránka www.bucovice.cz a na úřední desce Obecního úřadu Nesovice jako příloha tohoto
oznámení.

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy
provozu na silnici 1I/429 kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Bučovice písemné
připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní
úpravy provozu na silnici 1I/429 v Nesovicích vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti
nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu Bučovice písemné odůvodněné
námitky.

Městský úřad Bučovice, odbor správních agend podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v
Nesovicích podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na
Městský úřad Bučovice, odbor správních agend ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí §
174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 od t. 5 správního řádu.

Bronislava Streitová
pověřený úředník
odboru správních agend

Příloha:
Situace dopravního značení
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Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo
námitek č.j. ÚDA-499/2012 Str musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Bučovice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne: .

Doručí se:

Žadatel:
• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám.

3/5, 601 82 Brno, ic. 709 32581. adresa pro doručování: Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o.k, Vyškov, Křečkovská 17,68201 Vyškov

Dotčené osoby:
• V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Bučovice toto

oznámeni o návrhu opatřeni obecné povahy dotčeným o obám veřejnou vyhláškou. Doručení
veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Bučovice a současně bude zveřejněna
způsobem umožňující dálkový pří tup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy
provozu na silnici W429 v Nesovicfch

• Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Dotčený orgán:
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov,

Dopravní in pektorát, Brněnská 7a, 68201 Vyškov, IČ 75151499

Dále se doručí:
• MěÚ Bučovice, podatelna - ke zveřejněni na úř. desce
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Odůvodnění

Z důvodu doplněni svislého dopravního značeni IS 9c ,,Návěst před křižovatkou" informuje o
omezeni provozu nacházející se na pozemních komunikacích za křižovatkou (na sil. 1/50 a na
sil. W429) . Tato místní úprava zlepší informovanost řidičů o omezení provozu a tím přispěje
k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Na tuto místní úpravu vypracoval jednoduchou projektovou dokumentaci dopravního
značeni Trasig S.f.O., Palánek 1,68201 Vyškov, IČ: 26922 151 v souladu s TP 65 "Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích", ČSN EN 12899-1 "Stálé svislé dopravní
značeni a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve mění pozdějších
předpisů a která byla odsouhlasena Policií ČR, Krajské ředitelství Policie Jm kraje, Územní
odbor vnější služby Vyškov, č.j. KRPB-80417-7/ČJ-2011-061206 ze dne 15.12.2011,
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm c) zákona o provozu na pozemních komunikacích.
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