MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
ODBOR DOPRAVY
NÁMĚSTÍ MÍRU 346, 666 19 TIŠNOV

MUTI 1066/2012/OD/Vk-1

Č.j.
Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Petra Vokáčová

V Tišnově, 19.1.2012
Tel.: 549 439

756

E-mail : petra.vokacova@tisnov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

MěÚ Tišnov, odbor dopravy jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním provozu“), místně příslušný
dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),
v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté, správního řádu, které bylo
zahájeno na základě podání Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,
územního odboru Brno – venkov, dopravního inspektorátu, Rybářská 17, 611 33 Brno, ze dne 16.1.2012 v
souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje, dopravního inspektorátu Brno-venkov ze dne 10.1.2012 pod č.j. KRPB-7877-2/ČJ-2012-060306,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje místní úpravu provozu
na pozemních komunikacích v místě křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov
se silnicí č. III/37712, a to tak, že na silnici č. III/37712 budou z obou směrů pouze značky P2 „Hlavní
pozemní komunikace“, přičemž dodatkové tabulky E2b „Tvar křižovatky“ umístěné pod značkami P2 budou
odstraněny, a na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov bude značka P6 „Stůj, dej
přednost v jízdě!“ umístěna na okraji chodníku u oplocení podél silnice č. III/37712 po pravé straně místní
komunikace.
Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:

•

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – v místě křižovatky místní komunikace na
pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č. III/37712 bude provedena dle vyjádření
příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, dopravní inspektorát Brno-venkov ze dne 10.1.2012 pod č.j. KRPB-7877-2/ČJ-2012-060306:
• na silnici č. III/37712, kdy budou z obou směrů pouze značky P2 (dodatkové tabulky E2b
umístěné pod značkami P2 budou odstraněny),
• na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov bude značka P6, která bude
umístěna na okraji chodníku u oplocení podél silnice č. III/37712 po pravé straně místní
komunikace,
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•

•

•
•

•

ostatní značky a dopravní zařízení zařízení v křižovatce umístěné zůstávají v platnosti
(dopravní zrcadlo, P4 na silnici č. III/37713),
• značku P6 je nutno umístit dle TP 65 (okraj značky min. 50 cm od okraje komunikace).
Místní úprava provozu bude provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení a dopravní
zařízení musí být v souladu s technickými podmínkami TP 65 (II. vydání) – Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích.
Dopravní značení a dopravní zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.
Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení:
na silnicích II. a III. třídy – pověřený pracovník Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje, oblast Blansko,
na místních komunikacích – Obec Rašov, IČ: 00532151, Rašov 50, 679 23 Lomnice – starosta obce
– Miloš Petříček, tel.: 549427514.
Místní úprava provozu bude provedena v termínu do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti opatření
obecné povahy.

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Tišnov, odboru dopravy písemné
připomínky a současně v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, proti návrhu opatření obecné povahy podat k Městskému úřadu Tišnov písemné
odůvodněné námitky.
Současně tedy se zveřejněním návrhu opatření obecné povahy MěÚ Tišnov, odbor dopravy podle ust. § 172
odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích v místě křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č.
III/37712 podávaly dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu písemné připomínky nebo v případě vlastníků
nemovitostí dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu písemné odůvodněné námitky doručením MěÚ Tišnov,
odboru dopravy a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu. Lhůta k podání písemných připomínek je
správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust.
§ 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172
odst. 5 správního řádu.

Odůvodnění návrhu opatření obecné povahy:
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy, obdržel dne 16.1.2012 podnět Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje, územního odboru Brno – venkov, dopravního inspektorátu,
Rybářská 17, 611 33 Brno, ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě
křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č. III/37712 v souladu s
ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o doplnění a úpravu stávajícího dopravního značení jednak na silnici č.
III/37712, kdy budou z obou směrů pouze značky P2 „Hlavní pozemní komunikace“, přičemž dodatkové
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tabulky E2b „Tvar křižovatky“ umístěné pod značkami P2 budou odstraněny, a jednak na místní komunikaci
na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov, kde bude značka P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ umístěna na okraji
chodníku u oplocení podél silnice č. III/37712 po pravé straně místní komunikace.
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě
křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č. III/37712 byl projednán
s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán policie Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno-venkov, jehož písemné vyjádření dle ust. § 77 odst. 1 písm.
c) zákona o silničním provozu ze dne 10.1.2012 pod č.j. KRPB-7877-2/ČJ-2012-060306 je podkladem pro
toto řízení.
Dne 19.1.2012 oznámil MěÚ Tišnov, odbor dopravy veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy
včetně odůvodnění a vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu
opatření obecné povahy podávaly dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu písemné připomínky nebo v případě
vlastníků nemovitostí dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu písemné odůvodněné námitky, a to ve lhůtě 30
dnů od zveřejnění návrhu. Lhůta k podání písemných připomínek byla správním orgánem stanovena v
souladu s ust. § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k
podání písemných odůvodněných námitek byla stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Návrh opatření obecné povahy musí být dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15
dnů na úřední desce MěÚ Tišnov.
Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě
křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č. III/37712.se přímo
dotýká zájmů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje jako osoby pověřené výkonem vlastnických práv
k silnicím II. a III. třídy, Obce Rašov jako vlastníka místních komunikací, vlastníků nemovitostí, na nichž
mají být umístěny svislé dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na pozemních
komunikacích v místě křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č.
III/37712.
otisk
úředního
razítka
Ing. Petra Vokáčová
referent odboru dopravy

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Tišnov a Obecního úřadu Rašov a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: …………………………....... …

Sejmuto dne: ……………………………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Doručí se:
Dotčené osoby
• V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Tišnov tento návrh opatření obecné
povahy s odůvodněním dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
MěÚ Tišnov a Obecního úřadu Rašov a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je
dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v místě
křižovatky místní komunikace na pozemku parc. č. 1484/3 v k.ú. Rašov se silnicí č. III/37712.
• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno –
doručovací adresa: Ořechovská 35, 619 64 Brno
• Obec Rašov, Rašov 50, 679 23 Lomnice
Dotčené orgány
• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravní inspektorát Brno
– venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno
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