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. V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A  

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend,  příslušný podle § 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 silnicích II. a III. třídy, místní 
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, postupem v souladu s ustanovením § 171 
a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) na základě podnětu právnické osoby MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 
807/6, PSČ 695 01, IČ: 28483006 podaného v zastoupení zaměstnancem společnosti Ing. 
Jaroslavem Malátem ze dne 22.08.2018 a vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, IČ: 75151499, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov 
čj. KRPB-9249-8/ČJ-2018-061206-POK ze dne 27.03.2018 vydává v souladu s ustanovením § 77 
odst. 1 písm. c), ust. § 77 odst. 5 a 6 zákona o silničním provozu 
 
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/418 a veřejně přístupné účelové komunikaci 

parcelní č. 6081/1, k. ú. Bošovice, okres Vyškov,  
 

dle předložené projektové dokumentace s názvem akce: „Zpevněná cesta k vrtům Bošovice 4,5,6“, 
příloha: Rozhledové poměry a situace dopravního značení, číslo přílohy: C6, kterou vypracovala 
právnická osoba Projekce DS s.r.o., se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČ: 02846471.  
 
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
 

 Termín provedení místní úpravy provozu: nejpozději ke dni kolaudace.  

 Provedení místní úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, 
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým 
předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení” - Část 1: 
Stálé dopravní značky“ a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
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pozemních komunikacích”. Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle 
TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek 
(podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

 Dodatková tabulke E 12 bude provedena jako doatková tabulka E 13 „TEXT“. 

 Dopravní značení bude umístěno dle schválené a předložené projektové dokumentace, 
která je nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu. 

 Následnou kontrolu a údržbu svislých a vodorovných dopravních značek, které jsou 
v souladu s dikcí § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) součástí 
uvedených pozemních komunikací, zajistí vlastník pozemní komunikace. 

 O provedené změně bude informován Odbor správních činností a živnostenského úřadu, 
oddělení dopravně správních agend.  

 Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené 
pozemní komunikace. 

 
Odůvodnění: 
 
Na základě podnětu právnické osoby MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, 
IČ: 28483006 podaného v zastoupení zaměstnancem společnosti Ing. Jaroslavem Malátem ze dne 
22.08.2018 bylo podle ustanovení § 171 a následně části šesté správního řádu zahájeno řízení, na 
základě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení místní úpravy 
provozu byla přiložena projektová dokumentace s názvem akce: „Zpevněná cesta k vrtům 
Bošovice 4,5,6“, příloha: Rozhledové poměry a situace dopravního značení, číslo přílohy: C6, 
kterou vypracovala právnická osoba Projekce DS s.r.o., se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 
Hodonín, IČ: 02846471, která je nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu 
a písemné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
IČ: 75151499, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov čj. KRPB-9249-8/ČJ-2018-
061206-POK ze dne 27.03.2018 s podmínkou: Dodatková tabulke E 12 bude provedena jako 
dodatková tabulka E 13 „TEXT“. 
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend doručil návrh opatření obecné povahy čj. SC/73839-18/18089-2018/PIL 
ze dne 05.09.2018 veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu v  souladu s ustanovením § 172 
správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce obce Bošovice  a 
města Slavkov u Brna a dále také způsobem umožňující dálkový přístup (elektronická úřední 
deska města Slavkov u Brna). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 
odst. 1 správního řádu vyzvány, aby podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu 
opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy, které mohly být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky u správního orgánu. 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření 
obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/418 a veřejně přístupné účelové komunikaci 
parcelní č. 6081/1, k. ú. Bošovice, okres Vyškov, dle předložené projektové dokumentace 
s názvem akce: „Zpevněná cesta k vrtům Bošovice 4,5,6“, příloha: Rozhledové poměry a situace 
dopravního značení, číslo přílohy: C6, se přímo dotýkal zájmu žadatele, dále právnické osoby, 
která je pověřena výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy (Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, IČ: 70932581), vlastníka parcely č. 6081/1 k. ú. Bošovice (obec Bošovice, 

IČ: 00291650), a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených pozemních 

komunikacích, na níž mají být umístěny svislé dopravní značky a dopravní zařízení.  
 
Rozhodnutí o námitkách: 

Námitky dle ustanovení § 172 správního řádu nebyly uplatněny. 
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Odůvodnění rozhodnutí o námitkách: 

Vzhledem k tomu, že námitky dle ustanovení § 172 odst 5 správního řádu nebyly uplatněny, není 
třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat. 
 

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend vydal stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/418 a veřejně 
přístupné účelové komunikaci parcelní č. 6081/1, k. ú. Bošovice, okres Vyškov, dle předložené 
projektové dokumentace, jako orgán věcně a místně příslušný v souladu s ustanovením § 124 
odst. 6 zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle 171 a následujících 
části šesté správního řádu. 
 

Proti tomuto stanovení nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
       

 

                                                                                        
…................................... 

Mgr. Libuše Pilátová v. r. 

vedoucí oddělení dopravně správních agend  
 
 
 
Příloha jako nedílná součást stanovení: 
 

 „Zpevněná cesta k vrtům Bošovice 4,5,6“, příloha: Rozhledové poměry a situace 
dopravního značení, číslo přílohy: C6  

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po 
vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti. 

 
 

 

Na úřední desce: 

Vyvěšeno dne: ....………................                                 Sejmuto dne: ..……………….. 

razítko a podpis oprávněné osoby                      razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

Doručí se: 

Podatel: 

 MND a.s., se sídlem Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 695 01, IČ: 28483006 - DS, 

 

Dotčené osoby:  
 

 V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Slavkov u Brna toto 
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 

otisk 
úředního 
razítka 
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vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, 
že se písemnost vyvěsí na úřední desce města Slavkov u Brna, obce Bošovice, 
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.  

 
Dotčený orgán: 
 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32 Brno-
Veveří 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, Odbor SÚÚPŽP, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov 
u Brna – S 

 

   obec Bošovice, se sídlem Náves č.p. 291, PSČ 683 55, IČ: 00291650 – DS 
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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