
Městský úřad Bučovice, 685 01 Bučovice 
odbor dopravy, úsek dopravního značení, Jiráskova 502, 68501 Bučovice 

Vyřizuje: Streitová Bronislava,  oprávněná úřední osoba na úseku dopravního značení a silniční dopravy                                                                
                          Tel.: 517 324 420, e-mail: streitova@bucovice.cz 

č.j.: Dop. 1055/2009 Str                                                                                                                         V Bučovicích  12.3.2010 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
 
 
     Městský úřad Bučovice, odbor 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 provozu na  PK “ ), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na  krajských silnicích II. a III. třídy ( dále 
jen “ silnice “ ) a na místních komunikacích ( dále jen  “ MK “ ) , postupem v souladu s ust. § 171 a 
násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní 
řád) na základě žádosti právnické osoby HBH Projekt spol.s.r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ: 
44961944 ze dne 10.11.2009  a vyjádření Policie ČR Vyškov KRPB-103282/ČJ-2009-061207 ze dne 
22.09.2009  
 
vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
 
 

s t a n o v e n í  místní úpravy provozu: 
 
 
silnice:          II/429 v obci Nesovice  
 
 
v rámci stavby „SILNICE I/50 NESOVICE, KŘIŽOVATKA“  dle dokumentace dopravního 
značení objektu SO 102 „ÚPRAVA SILNICE II/429“ , vypracované projektantem právnickou osobou  
SHB, akciová společnost, se sídlem Brno, Štefánkova 21, IČ 253 24 365 
 
 
 
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:  
 

1. Provedení místní úpravy provozu na silnici II/429  v obci Nesovice 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. 

2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, 
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým 
předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické 
podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále  jen TP 
65) a technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení  na pozemních 
komunikacích“. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí  
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      být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, 
      sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 
3. Při realizaci místní úpravy provozu na silnici II/429  v obci Nesovice nesmí dojít ke 

znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace. 
Odborné provedení  dopravního značení podle tohoto stanovení zajistí stavebník cestou 
oprávněné  a odborně způsobilé osoby, která prokáže svoji způsobilost ( viz. TP 65, str. 20 
bod 6 ).  

4. Realizace dopravního značení (svislé a vodorovné dopravní značení ) musí být  stavebně a 
provozně dokončeno k užívání stavby, ke kolaudačnímu souhlasu. 

5. Po ukončení realizace místní úpravy provozu na sil II/429  v obci Nesovice  je povinností 
zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, KŘP JMK DI Vyškov a 
zástupce Městského úřadu Bučovice, odboru  dopravy. 

 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Na základě žádosti HBH Projekt spol.s.r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, IČ: 44961944 o stanovené 
místní úpravy provozu ze dne 10.11.2009  bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu 
zahájeno řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení 
místní úpravy provozu byla přiložena situace s návrhem umístění svislého a vodorovného  dopravního 
značení vypracovaná právnickou osobou SHB, akciová společnost a písemné vyjádření Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie JMK, DI Vyškov ze dne 22.9.2009 pod č.j. KRPB-103282/ČJ-2009-
061207. 
Městský úřad Bučovice, odbor dopravy doručil návrh opatření obecné povahy č.j.Dop.1055/2009 Str  
ze dne 1.12.2009 veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu  v souladu s ustanovení § 172 
správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Bučovice po dobu 15-ti dnů, na úřední desce Obce Nesovice a dále také způsobem umožňující 
dálkový přístup (elektronická úřední deska Městského úřadu Bučovice.) 
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby 
podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit 
písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli 
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění. 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici II/429 v obci Nesovice se přímo dotýkal zájmů 
žadatele, dále vlastníků nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem této silnice, na níž má být 
umístěno svislé a vodorovné dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na 
silnici II/429 . 
 
 
Rozhodnutí o námitkách: 
Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny. 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách: 
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba 
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat. 

 
 
Městský úřad Bučovice, odbor dopravy vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici II/429 v obci 
Nesovice dle § 77 odst. 1 písm.c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného 
orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu. 
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Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
 

                                                                                            otisk úředního  razítka                                            
 

                                                                                                                Ing. Zdeněk Kolaja 
                                                                                                            vedoucí odboru dopravy 

 
 

Příloha jako nedílná součást stanovení: 
Situace dopravního značení 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení 
nabývá toto opatření účinnosti. 
 
 
Na úřední desce: 
 
Vyvěšeno dne …………………………..                      Sejmuto dne :……………………………… 
                        razítko a podpis oprávněné osoby                                                    razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
V elektronické podobě: 
 
Vyvěšeno dne ……………………….…...                      Sejmuto dne :……………………………… 
                       razítko a podpis oprávněné osoby                                                      razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
Doručí se: 
 
Žadatel 

• HBH Projekt spol.s.r.o. se sídlem Brno, Kabátníkova 216/5, IČ 44961944 
 
Dotčené orgány: 

• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského krajem Územní odbor Vyškov, 
Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, IČ 75151499 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno 
       s adresou pro doručení : SÚS Jm kraje, p.o.k. Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov,  
       IČ  70932581 

 
Dále se doručí: 

• Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice, IČ 00292141 
• MěÚ Bučovice, podatelna – ke zveřejnění na úř. desce Města Bučovice 
• kirchner@bucovice.cz, šplouchl@bucovice.cz –ke zveřejnění na www.bucovice.cz 
• Obec Nesovice, ounesovice@iol.cz – ke zveřejnění na www.nesovice.cz 

 
 
 
 


