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VEŘEJNÁ VÝHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Výroková část:
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy podle ust. § 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, postupem v souladu s ustanovením § 171 a
následné části šesté zákona č 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) na
základě žádosti právnické osoby obce Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Hvozdec, IČO: 00362948 (dále jen
navrhovatel), ze dne 24. 6. 2019 a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, KŘP
Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,
Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 19. 6. 2019 pod č.j.: KRPB-140801-1/ČJ-2019-0600DI-HRB a po
projednání s tímto dotčeným orgánem, vydává podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu

stanovení místní úpravy provozu
na komunikaci:
v místě:
důvod:

místní komunikace parc. č. 231/1 k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky v úseku č.p.
101 – č.p. 107
k.ú. Hvozdec u Veverské Bítýšky
zklidnění dopravy na místní komunikaci v obci Hvozdec

podle zákresu umístění navrhovaného svislého dopravní značení zapracovaného projekční kanceláří GS
PLUS z 6/2019, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1. Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude realizováno v rozsahu situace
dopravního značení, zpracovaného společností GS PLUS, v příloze tohoto opatření obecné povahy, a
to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, a dále v souladu
s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání
staveb, v platné znění včetně příslušných ČSN a Technických podmínek Ministerstva dopravy věci se
týkajících.
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2. Osoba odpovědná za řádné provedení místní úpravy provozu je Ing. Michaela Košvicová, Hvozdec
90, 664 71 Hvozdec, tel.: 725 016 886 – starostka obce Hvozdec
3. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Kuřim, odbor dopravy z
vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značení,
případně stanovenou místní úpravu provozu změnit.
4. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí být ohrožen bezpečný a plynulý provoz, komunikace nesmí
být znečisťována a nesmí na ní být ukládán žádný materiál.
Předmětem tohoto stanovení není místní úprava provozu na silnicích I., II. ani III. třídy.
Tímto stanovením místní úpravy provozu 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. Žadatel je však povinen podle
ust. § 79 odst. 5 stavebního zákona zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické
infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále v souladu s ust. § 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:
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, obdržel dne 24. 6. 2019 žádost o stanovení místní úpravy provozu
na místní komunikaci v obci Hvozdec u Veverské Bítýšky. Na základě žádosti obce Hvozdec, Hvozdec
16, 664 71 Hvozdec, IČO: 00362948, zahájil zdejší úřad řízení dle části šesté správního řádu, tj. řízení dle
ustanovení § 171 a násl. správního řádu o vydání závazného opatření obecné povahy.
Navrhovaná změna dopravního značení byla předem projednána s příslušným dotčeným orgánem, tj. v
tomto případě (v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu) s příslušným
orgánem Policie ČR. K návrhu dopravního značení bylo vydáno souhlasné stanovisko Policií ČR, KŘP
Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611
32 Brno. Toto pracoviště Policie ČR vydalo souhlas s navrženým dopravním značením pod č.j.: KRPB140801-1/ČJ-2019-0600DI-HRB, ze dne 16. 6. 2019, v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o
silničním provozu.
Dne 18. 7. 2019 byl v souladu s ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění (dále jen „správní řád“), návrh opatření obecné povahy (dále jen „návrh OOP“) pod č.j.
MK/12585/19/OD zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Kuřim a na úřední desce obce Hvozdec
podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu s tím, že dotčené osoby byly v tomto návrhu OOP vyzvány,
že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podle ustanovení
§ 172 odst. 4 a 5 správního řádu. V návrhu OOP bylo dále uvedeno, že písemné připomínky k návrhu
OOP může podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny nebo ústní připomínky na veřejném projednání. Připomínkami se Městský úřadu Kuřim,
odbor dopravy bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho
odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli v návrhu OOP poučeni, že
proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námitky, o nichž rozhodne Městský úřadu Kuřim, odbor
dopravy.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu OOP, tj. do 2. 9. 2019, k němu nebyly podány žádné
připomínky nebo námitky. Městský úřadu Kuřim, odbor dopravy proto mohl přistoupit k vydání tohoto
opatření obecné povahy, a to na podkladě následujících skutečností.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemní
komunikaci – místní komunikace v obci Hvozdec, vycházel Městský úřadu Kuřim, odbor dopravy
především z obsahu zpracovaného návrhu, který byl projednán s příslušným dotčeným orgánem. Na jeho
podkladě dospěl Městský úřadu Kuřim, odbor dopravy k závěru, že tomuto návrhu vyhoví a opatření
obecné povahy vydá. Toto řešení přispěje ke zklidnění dopravy, a proto bude přínosné pro zvýšení
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě.
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Městský úřadu Kuřim, odbor dopravy v dané věci postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním
provozu ve spojení s ustanoveními § 171 - § 174 správního řádu a podle příslušných ustanovení vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění
může každý nahlédnout u správního orgánu. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Vojtěch Vrabec
Vedoucí odboru dopravy

Přílohy:
- Zveřejněny v elektronické podobě s dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu Kuřim
(www.kurim.cz) a obce Hvozdec
- Situace místní úpravy provozu
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Toto opatření obecné povahy včetně musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kuřim, dále na
úřední desce obecního úřadu obce, jehož správního obvodu se týká, po dobu 15 dnů. Obsah oznámení
bude Městským úřadem Kuřim zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce: ......................................... Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým
přístupem:

Obdrží:
Účastník řízení:
- obec Hvozdec, Hvozdec 16, 664 71 Hvozdec, IČO: 00362948, 5brbv4k – DS
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15-ti dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby
zveřejnění)
Dotčené osoby:
- V souladu s ustanovením § 172 správního řádu doručuje Městský úřad Kuřim, odbor dopravy toto
oznámení dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno
v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
Městského úřadu Kuřim a současně bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem
zveřejnění návrhu.
Dotčený orgán:
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a
BO, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, jydai6g - DS
Dále obdrží:
- vlastní spis
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup po dobu 15-ti dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby
zveřejnění)

