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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení
dopravně správních agend, podle ust. § 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 silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. třídy, místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, postupem v souladu s ust. § 171 a násl. části
šesté zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na
základě písemného podnětu právnické osoby MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova
2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 27741036 podaného v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o.,
se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, IČ: 26230283 ze dne 03.09.2021 ve věci
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, po projednání s dotčeným
orgánem dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je Policie
České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní
inspektorát, IČ: 75151499, čj. KRPB-123956-6/ČJ-2021-061206 ze dne 01.09.2021, z moci úřední,
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
stanovuje přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci Holubice, lokalita
Curdík – Na knížecím,
dle předložené projektové dokumentace s názvem stavby: „VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY PRO
CHODCE A CYKLISTY V LOKALITĚ CURDÍK-NA KNÍŽECÍM V K. Ú. HOLUBICE“, výkres:
SITUACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČ. DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, číslo výkresu: C2, kterou
vypracovala právnická osoba BAPO s.r.o., se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov,
IČ: 26230283, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Důvodem
stanovení přechodné úpravy provozu je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
•
•

Termín provedení přechodné úpravy provozu: od nabytí účinnosti tohoto stanovení,
do 28.02.2022.
Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
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•
•

•
•
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•

•

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky musí odpovídat zvláštním
technickým předpisům, kterými je norma ČSN EN 12899 – 1 a techickým podmínkám „TP
65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III, vydání“.
Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní a základní velikosti.
V souladu s ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní
značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.
Stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením
bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend
MěÚ Slavkov u Brna může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního
podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky
a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.
Veškeré součásti týkající se dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka,
uchycení atd.) musí být schváleného typu.
Konáním akce nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu.
Při akci nesmí docházet ke znečišťování komunikací, chodníku, a v případě znečištění
bude toto bezodkladně uklizeno.
Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně
nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí
být toto značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do
původního stavu, o čemž je nutno neprodleně informovat Odbor správních činností
a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend Městského úřadu Slavkov
u Brna.
Odborné provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto stanovení zajistí právnická
osoba MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno,
IČ: 27741036, která je současně odpovědnou osobou za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření, jeho úplnost a včasné odstranění, tel.: +420 517 375 292.

Odůvodnění
Na základě písemného podnětu právnické osoby MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova
2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 27741036 podaného v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o.,
se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov, IČ: 26230283 ze dne 03.09.2021 o stanovení
přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Holubice, lokalita Curdík – Na knížecím,
bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, zahájeno z moci úřední řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření obecné
povahy. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je výstavba společné stezky pro chodce a
cyklisty.
Na tuto akci byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace s názvem stavby: „VÝSTAVBA
SPOLEČNÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V LOKALITĚ CURDÍK-NA KNÍŽECÍM V K. Ú.
HOLUBICE“, výkres: SITUACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČ. DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, číslo
výkresu: C2, kterou vypracovala právnická osoba BAPO s.r.o., se sídlem Sušilovo nám. 423/47,
683 01 Rousínov, IČ: 26230283, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu.
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení
dopravně správních agend v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení
přechodné úpravy provozu projednal dne 01.09.2021 s dotčeným orgánem. Dotčeným orgánem
v tomto řízení je v souladu s dikcí ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie
České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, IČ: 75151499, Územní odbor
Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov. Písemné souhlasné vyjádření čj. KRPB-123956-6/ČJ-2021-
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061206 ze dne 01.09.2021 je jedním z podkladů tohoto řízení. Navržená přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích tvořená svislým dopravním značením musí v souladu s ust.
§ 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém
rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích.
Přenosné svislé dopravní značky a přechodné vodorovné dopravní značky a světelné signály musí
být v souladu s ust. § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu.
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení
dopravně správních agend, zajistil splnění dikce tohoto obecně závazného právního předpisu
definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu dle podmínek bodu 9 tohoto
stanovení.
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností
a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend v souladu s ust. § 124 odst. 6
zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Krajského ředitelství Policie JmK,
IČ: 75151499, Územní odbor Vyškov ze dne 01.09.2021 tedy stanovil přechodnou úpravu provozu
na výše uvedených pozemních komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5
zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (ust. § 171
a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy
ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk
úředního
razítka

Mgr. Libuše Pilátová v. r.
vedoucí odboru správních činností
a živnostenského úřadu

Příloha:
•

„VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V LOKALITĚ CURDÍK-NA
KNÍŽECÍM V K. Ú. HOLUBICE“, výkres: SITUACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VČ.
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, číslo výkresu: C2

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce města Slavkov u Brna, obce
Holubice po dobu 15 dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne ………..............................

Sejmuto dne…………….…………...

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby
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Doručí se:
Podatel:
• MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 27741036
v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o., se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 01
Rousínov, IČ: 26230283 – DS,
Dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor
správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
města Slavkov u Brna, obce Holubice, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Dotčený orgán:
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 BrnoVeveří, IČ: 75151499 s adresou pro doručení: Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a,
682 01 Vyškov – DS,
Dále se doručí:
• Městský úřad Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,
Odbor SÚÚPŽP, IČ: 00292311 – O,
Odpovědná osoba:
• MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 27741036 –
DS,
K vyvěšení na úřední desce:
• obec Holubice, se sídlem Holubice čp. 61, 683 51 Holubice, IČ: 00542423 – DS,
•

MěÚ Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 00292311, podatelna – ÚD,

se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu 15
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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