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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o 

silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na 

pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných 

účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim, na základě písemného podnětu 

veřejnoprávní korporace Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Chudčice, IČ: 00362956 (dále jen 

„navrhovatel“) ze dne 27. 5. 2020, zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné 

úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o 

silničním provozu ve věci 

 

stanovení místní úpravy provozu 

 

svislého a vodorovného dopravního značení na silnici č. III/3862 v obci Chudčice 

 

z důvodu dokončení stavby „CHUDČICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2. ETAPA“ 

 

podle výkresu „CHUDČICE – REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2. ETAPA, SITUACE DOPRAVNÍHO 

ZNAČENÍ“, zpracovaného projektantem JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ: 

26234149 z 06/2018 pod č. zakázky 1270.2 s úpravami Policie České republiky pod č.j. KRPB-16931-

3/ČJ-2020-0600DI-HRB ze dne 12. 5. 2020, který je přílohou tohoto oznámení. 

 

Dotčeným orgánem v řízení vedeném pod spisovou značkou S-MK/10625/20/OD je v souladu s dikcí § 

77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky, KŘP Jihomoravského kraje, 

Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (dále jen 

„Policie České republiky“). Písemné souhlasné stanovisko Policie České republiky č.j. KRPB-16931-

3/ČJ-2020-0600DI-HRB ze dne 12. 5. 2020 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním 

provozu je jedním z podkladů v tomto řízení. 
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Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, oznamuje návrh opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 

správního řádu. Opatřením obecné povahy se navrhuje instalace svislého a vodorovného dopravního 

značení na silnici č. III/3862 v obci Chudčice z důvodu dokončení stavby „CHUDČICE – 

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 2. ETAPA“. Místní úpravy provozu se týká dopravního značení a 

dopravního zařízení dle grafické přílohy. 

 

Návrh na doplnění místní úpravy provozu na silnici č. III/3862 v obci Chudčice, je předložen za účelem 

zajištění bezpečnosti dopravy a bezpečnosti chodců na výše zmíněné silnici v intravilánu obce 

Chudčice. Dotýká se přímo navrhovatele a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na 

předmětných komunikacích. 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu 

na silnici III/3862 k.ú. Chudčice činit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Kuřim písemné připomínky a v 

souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici 

č. III/3862 k.ú. Chudčice vlastníci nemovitostí, jejichž práva a povinnosti nebo zájmy související s 

výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti 

návrhu k Městskému úřadu Kuřim písemné odůvodněné námitky. 

 

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 

 

v y z ý v á 

 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3862 k.ú. Chudčice 

podávaly písemné připomínky nebo písemně odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Kuřim, 

odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek 

je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu za 

podmínek definovaných v ustanovení § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných 

námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vojtěch Vrabec 

vedoucí odboru 
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Vyvěšeno dne:…………………………     Sejmuto dne:………………………… 

razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského 

úřadu Kuřim, úřední desce Obecního úřadu Chudčice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu 30 dnů. 

 

 

Přílohy: 

Situace místní úpravy provozu 

(bude rovněž zveřejněna v elektronické podobě s dálkovým přístupem na úřední desce Městského 

úřadu Kuřim www.kurim.cz) 

 

 

Rozdělovník: 

Navrhovatel:  

- Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Chudčice, IČ: 00362956        (DS) 

 

Pověřený správce dotčené komunikace:  

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2               (DS) 

 

Dotčené osoby: 

- V souladu s ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kuřim, odbor 

dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení 

veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovení § 25 správního řádu tak, že se 

písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kuřim a současně bude zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost 

považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy 

provozu. 

 

Dotčený orgán: 

- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM 

a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499             (DS) 

 

Dále obdrží: 

- vlastní spis 

 

Níže uvedené úřady žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto stanovení místní úpravy provozu na vaší 

úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 30 dnů a o jeho zpětné 

zaslání s potvrzením doby vyvěšení: 

- Obecní úřad Chudčice                     (DS) 
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