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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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 podle ustanovení §
77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy
postupem v souladu s ustanovením § 171 a následné části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ustanovení § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozu, zahájeném na základě návrhu právnické osoby Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 zastoupená na
základě plné moci právnickou osobou DozBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice,
IČ: 29372381 (dále jen „navrhovatel“), po projednání podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním
provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1
správního řádu,
stanovuje
podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
místní úpravu provozu
v k.ú. Chudčice,
okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj,
svislého dopravního značení v obci Chudčice na silnici III/38529, parc. č. 1080/6 v k.ú. Chudčice,
z důvodu vyznačení a vymezení zatížitelnosti mostu ev. č. 38529-3, dle grafické přílohy.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu se zákonem o silničním provozu a s
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů. Dopravní značení musí v souladu s ustanovení § 62 odst. 6 zákona o
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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“ 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 být
provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka,
uchycení) musí být schváleného typu.
2. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí být na předmětné komunikace ohrožen bezpečný a
plynulý provoz, komunikace nesmí být znečisťována a nesmí na ní být ukládán žádný materiál.
3. Odborné provedení místní úpravy provozu podle tohoto stanovení zajistí zodpovědná osoba:
Ing. Zdeněk Hradecký tel. 603 806 973. Realizace místní úpravy provozu je podmíněna nabytím
účinnosti tohoto opatření obecné povahy. Svislé a vodorovné dopravní značky a dopravní zařízení
může provádět pouze zhotovitel, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací.
4. Při umisťování dopravního značení do tělesa chodníku je nutné respektovat ustanovení
vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Tímto stanovením místní úpravy provozu na místní komunikaci nejsou dotčeny předpisy o územním
plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“). Dopravní značky na pozemních komunikacích
nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. Navrhovatel je však povinen podle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona zajistit si
informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále v
souladu s ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby a
mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost
k sousedství.

Odůvodnění:
Řízení z moci úřední podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní
úpravy provozu svislého dopravního značení v obci Chudčice na silnici III/38529, parc. č. 1080/6 v k.ú.
Chudčice, bylo podle ustanovení § 171 a následné části šesté správního řádu zahájeno na základě
návrhu právnické osoby Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí
449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 zastoupená na základě plné moci právnickou osobou DozBos
s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČ: 29372381. Městský úřad Kuřim, odbor dopravy v
souladu s ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu návrh stanovení místní úpravy provozu projednal
podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle
ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. Souhlasné vyjádření Policie ČR,
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
č.j. KRPB-119675-1/ČJ-2022-0603DI-HUM, ze dne 3. 6. 2022 je jedním z podkladů řízení.
Nová místní úprava provozu obsahuje jiné dopravní značky ukládající účastníkům silničního provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a proto Městský úřad
Kuřim, odbor dopravy stanovil místní úpravu svislého dopravního značení v obci Chudčice na silnici
III/38529, parc. č. 1080/6 v k.ú. Chudčice dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
opatřením obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 a následujících části šesté správního
řádu.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručil Městský úřad Kuřim, odbor dopravy
přípisem ze dne 13. 6. 2022 pod č.j. MK/54397/22/OD/MKC, sp.zn.: S-MK/52665/22/OD oznámení o
návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu dotčeným osobám veřejnou
vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu.
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V oznámení o návrhu opatření obecné povahy Městský úřad Kuřim, odbor dopravy poučil dotčené
osoby, že v souladu s ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní
úpravy provozu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu v Kuřimi písemné připomínky a v souladu s
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu v Kuřimi
písemné odůvodněné námitky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat a vypořádat se
s nimi, a o námitkách rozhodnout v odůvodněném opatření obecné povahy.
Oznámení včetně návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu svislého
dopravního značení v obci Chudčice na silnici III/38529, parc. č. 1080/6 v k.ú. Chudčice, bylo
zveřejněno v elektronické podobě s dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu v Kuřimi
www.kurim.cz.
Připomínky, ani námitky k návrhu opatření obecné povahy dle ustanovení § 172 odst. 4 správního
řádu nebyly uplatněny.

Poučení:
Stanovení místní úpravy provozu vydané formou opatření obecné povahy v souladu s ustanovení §
173 odst. 1 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření
obecné povahy nelze v souladu s ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Ing. Miloslav Kučka
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Počet stránek/listů: 4/2
Příloha: 1x grafické znázornění dopravního značení

Vyvěšeno dne:…………………………

Sejmuto dne:…………………………

razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kuřim,
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 30 dnů.
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Rozdělovník:
Navrhovatel:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
zastoupená na základě plné moci právnickou osobou DozBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01
Boskovice
Pověřený správce/vlastník dotčené komunikace:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
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
Dále obdrží:
Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška
vlastní spis - MěÚ Kuřim, Odbor dopravy

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:
Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška
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