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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 

 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend (dále jen „správní orgán“), 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 a na 
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, zahájil na základě podnětu právnické 
osoby MIRROR Development s.r.o., IČ: 27741036, se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno 
podaného v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 
423/47, 683 01 Rousínov ze dne 10.10.2017 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. 
§ 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu, ve věci: 
 

stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím  
v obci Holubice  

 
dle předložené projektové dokumentace s názvem akce, místa: „VÝSTAVBA KOMUNIKACE, 
IS, RD A DOMOVA ANVETE PRO SENIORY NA PAR. KN Č. 886/3, 886/74 AŽ 886/90, 890/1, 
890/6 AŽ 890/9 K.Ú. HOLUBICE“, datum: 08/2017, zakázka č.: 19/2017, číslo výkresu: 02, část 
výkresu: SO 01.1 – Komunikace, parkovací plochy, vjezdy, chodník; SO 01.2 – Podélná 
parkovací místa u MK před domem pro seniory; SO 01.3 – Společná stezka pro chodce a 
cyklisty, kterou vypracovala právnická osoba BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 
423/47, 683 01 Rousínov.  
 
Důvodem osazení místní úpravy provozu je plánovaná výstavba rodinných domů a domova Anvete 
pro seniory v obci Holubice.  
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 77a odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místní a 
přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, 
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která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní 
nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
 
Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust.  § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona 
o silničním provozu policie. Písemné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát čj. KRPB-95142-11/ČJ-2017-
0612016-POK ze dne 20.09.2017 s  podmínkou: 
 

 budou provedeny změny vyznačené černě v dig. příloze, 

 varovné pásy vyznačené černě nebudou realizovány, 

 směrové sloupky č. Z 11g nebudou realizovány, 

 okapový chodník nebude určen k pocházení, 

 parkovací místa budou od sebe barevně odlišena,  

 pokud bude silnice, místní komunikace v průběhu stavby užívána jiným než obvyklým 
způsobem a tudíž na této pozemní komunikaci bude omezen provoz, upozorňujeme na 
nutnost požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, 

 je nezbytné stanovit i přechodnou úpravu silničního provozu, pokud stavební práce 
probíhají na pozemní komunikaci nebo v její blízkosti, 

 veškeré pevné předměty stavby se budou nacházet v rozhledech sjezdů (připojení 
sousedních nemovitostí a účelových komunikacích) nebo v rozhledech křižovatky v souladu 
s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, 

 v případech pevných předmětů stavby u místních komunikací (i chodníku) nebo jiné 
pozemní komunikace bude zachován bezpečnostní odstup dle normy ČSN 73 6110, ČSN 
73 6101 (nezbytný odstup od pevné překážky), 

 je nutné dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb., (zejména technické vybavení komunikace např. 
sloup), lze v odůvodněných případech umístit v chodníku tak, že bude průchozí prostor 
místně zúžen až na 900 mm), 

 použití silničních záchytných systémů podél pozemních komunikací je nutno provést 
v souladu s ČSN 73 6110,  ČSN73 6101, 

 kontrolní šachty kanalizace v pozemních komunikacích nebudou umístěny v jízdní stopě 
vozidel, je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 73 6110. 

 
Upozornění příslušnému stavebnímu úřadu: 
Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část 
stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání 
omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření dle § 5 vyhlášky 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby.  
 

Uvedené stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Vyškov, Dopravní inspektorát, je jedním z podkladů stanovení místní úpravy provozu. Podmínky 
PČR DI Vyškov jsou v předložené dokumentaci již zapracovány. 
 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci 
Holubice dle předložené projektové dokumentace se přímo dotýkal zájmů podatele, vlastníka 
místních komunikací, na níž mají být umístěny svislé, vodorovné dopravní značky a dopravní 

zařízení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedené pozemní komunikaci.  

 
Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci lokalita Curdík - 
Na knížecím v obci Holubice dle předložené projektové dokumentace bude také zveřejněno 
dálkovým přístupem na úřední desce města Slavkov u Brna webová stránka www.slavkov.cz . 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu je dokumentace velkého rozsahu, nebude v souladu 
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s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění a lze 
se s ním seznámit v kanceláři Městského úřadu Slavkov u Brna, Odboru správních činností 
a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend (Mgr. Libuše Pilátová) ve lhůtě do 30 
dnů ode dne jeho zveřejnění - v úřední dny tj. pondělí a středa od 7:30 hod. do 17:00 hod., v úterý, 
čtvrtek a pátek v době od 8:00 hod do 13:00 hod. (polední přestávka je v rozmezí od 11:30 do 
12:30 hod.), případně je možno dohodnout termín telefonicky na čísle 544 121 140.  
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice kdokoli, jehož práva, povinnosti 
nebo zájmy, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského 
úřadu Slavkov u Brna písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou 
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu 
k Městskému úřadu Slavkov u Brna písemné odůvodněné námitky. Městský úřad Slavkov u Brna, 
Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend podle 
§ 172 odst. 1 správního řádu  
 

v y z ý v á 
 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - lokalita 
Curdík - Na knížecím v obci Holubice podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky doručením Městskému úřadu Slavkov u Brna ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu 
s dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta 
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Libuše Pilátová v.r. 
 
vedoucí oddělení dopravně správních agend  
 
 
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
musí být vyvěšeno na úřední desce – města Slavkov u Brna a obce Holubice po dobu 30 dnů.  
 
 
Na úřední desce: 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                     Sejmuto dne:……………………………… 
razítko a podpis oprávněné osoby                             razítko a podpis oprávněné osob 
 
 
Doručí se: 
 
Podatel: 
 

 MIRROR Development s.r.o., IČ: 27741036, se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 
Brno zastoupen právnickou osobou BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 

 
otisk razítka 
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423/47, 683 01 Rousínov – DS, 
 

 
Dotčené osoby: 
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor 
správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend toto oznámení 
o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost 
vyvěsí na úřední desce města Slavkov u Brna 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 na místní 
komunikaci - lokalita Curdík - Na knížecím v obci Holubice.  
 
Dotčený orgán: 
 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby 
dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno – Veveří s adresou pro doručení Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS. 
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Příloha č. 1 k čj. : SC/55720-17/ 15454-2017/PIL 

  

Odůvodnění:  
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend obdržel dne 10.10.2017 podnět právnické osoby MIRROR 
Development s.r.o., IČ: 27741036, se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno podaného 
v zastoupení právnickou osobou BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem Sušilovo nám. 423/47, 683 
01 Rousínov ve věci stanovení místní úpravy provozu místní komunikaci -  lokalita Curdík - Na 
knížecím v obci Holubice, dle předložené projektové dokumentace s názvem akce, místa: 
„VÝSTAVBA KOMUNIKACE, IS, RD A DOMOVA ANVETE PRO SENIORY NA PAR. KN Č. 886/3, 
886/74 AŽ 886/90, 890/1, 890/6 AŽ 890/9 K.Ú. HOLUBICE“, datum: 08/2017, zakázka č.: 19/2017, 
číslo výkresu: 02, část výkresu: SO 01.1 – Komunikace, parkovací plochy, vjezdy, chodník; SO 
01.2 – Podélná parkovací místa u MK před domem pro seniory; SO 01.3 – Společná stezka pro 
chodce a cyklisty, kterou vypracovala právnická osoba BAPO s.r.o., IČ: 26230283, se sídlem 
Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov. Důvodem osazení místní úpravy provozu je plánovaná 
výstavba rodinných domů a domova Anvete pro seniory v obci Holubice.  
 
Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust.  § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona 
o silničním provozu policie. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl 
předložený návrh projednán s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát čj. KRPB-95142-11/ČJ-2017-0612016-POK 
ze dne 20.09.2017 s  podmínkou: 
 

 budou provedeny změny vyznačené černě v dig. příloze, 

 varovné pásy vyznačené černě nebudou realizovány, 

 směrové sloupky č. Z 11g nebudou realizovány, 

 okapový chodník nebude určen k pocházení, 

 parkovací místa budou od sebe barevně odlišena,  

 pokud bude silnice, místní komunikace v průběhu stavby užívána jiným než obvyklým 
způsobem a tudíž na této pozemní komunikaci bude omezen provoz, upozorňujeme na 
nutnost požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní 
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, 

 je nezbytné stanovit i přechodnou úpravu silničního provozu, pokud stavební práce 
probíhají na pozemní komunikaci nebo v její blízkosti, 

 veškeré pevné předměty stavby se budou nacházet v rozhledech sjezdů (připojení 
sousedních nemovitostí a účelových komunikacích) nebo v rozhledech křižovatky v souladu 
s ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, 

 v případech pevných předmětů stavby u místních komunikací (i chodníku) nebo jiné 
pozemní komunikace bude zachován bezpečnostní odstup dle normy ČSN 73 6110, ČSN 
73 6101 (nezbytný odstup od pevné překážky), 

 je nutné dodržet vyhlášku č. 398/2009 Sb., (zejména technické vybavení komunikace např. 
sloup), lze v odůvodněných případech umístit v chodníku tak, že bude průchozí prostor 
místně zúžen až na 900 mm), 

 použití silničních záchytných systémů podél pozemních komunikací je nutno provést 
v souladu s ČSN 73 6110,  ČSN73 6101, 

 kontrolní šachty kanalizace v pozemních komunikacích nebudou umístěny v jízdní stopě 
vozidel, je nutné dodržet příslušné normy zejména ČSN 73 6110. 

 
Upozornění příslušnému stavebnímu úřadu: 
Odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část 
stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými hodnotami, pokud tomu nebrání 
omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření dle § 5 vyhlášky 268/2009 Sb., 
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o technických požadavcích na stavby.  
 

Uvedené stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Vyškov, Dopravní inspektorát, je jedním z podkladů stanovení místní úpravy provozu. Podmínky 
PČR DI Vyškov jsou v předložené dokumentaci již zapracovány. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 77a odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místní a 
přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, 
která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní 
nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 
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