MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Odbor správních činností – silniční hospodářství
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Č.j.: OSČ/SH –S-MI-19499/2019-6
Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec, DiS

tel/fax: 546419521, 546451516
e-mail: kavalec@muiv.cz

V Ivančicích
dne 12.08.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Ivančice, odbor správních činností – silniční hospodářství, příslušný podle § 124
odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy a na
místních komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice, na základě žádosti Obce
Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, IČ: 003 65 726 zastoupená na základě plné
moci společností Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno IČ: 003 65 726 ze dne
28.08.2019 zveřejňuje dle ustanovení § 172 odst. 1 části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy a na
místních komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice dle přiložené grafické
přílohy, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích.
Znění návrhu opatření obecné povahy:
Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, příslušný podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy, a na místních komunikacích
ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice, na základě žádosti Obce Trboušany, Trboušany
113, 664 64 Dolní Kounice, IČ: 003 65 726 ze dne 28.09.2019.

stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích po
písemném vyjádření orgánu Policie ČR, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 05.08.2020 pod č. j. KRPB-128369-1/ČJ-2020-0600DI-ZI
a na základě průvodní zprávy Správy a údržby silnic JMK p. o .k. Žerotínovo nám. 449/3, 602
00 Brno, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 00 Brno ze dne 12. 12. 2017 k pasportu dopravního
značení ve městě Ivančice.
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místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: na silnicích II., a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Ivančice
v místě:
dle přiložené schválené grafické přílohy
důvod:
pasport dopravního značení
termín:
místní úprava provozu na silnicích II., a III. třídy a na místních komunikacích
ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice bude provedena v termínu do 2
měsíců od nabití účinnosti opatření obecné povahy.
v rozsahu dle schválené grafické přílohy (pasport dopravního značení), zpracované společností
Znakom, s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno. Vzhledem k rozsahu pasportu dopravního
značení je grafická příloha úplného znění pasportu dopravního značení uložena k nahlédnutí u
Městského úřadu Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, pracoviště Petra
Bezruče 4, 664 91 Ivančice.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (pasport dopravního
značení) bude realizováno dle uložené grafické přílohy (Odbor správních činností – silniční
hospodářství, pracoviště Petra Bezruče 4, 664 91 Ivančice) v souladu s vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
technickými podmínkami TP 65(třetí vydání) „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních
komunikacích“, a TP 169 „Zásady pro označování dopravních situací na pozemních
komunikacích“. Dopravní značení musí dále odpovídat ČSN EN 12899 – 1.
2. Tato místní úprava provozu bude provedena po nabytí účinnosti opatření obecné povahy
v termínu do 2 měsíců od nabití účinnosti opatření obecné povahy
3. Odpovědný pracovník za provedení tohoto stanovení: Vítězslav Korber, starosta obce
Trboušany, tel. 602 978 646.
4. Při realizaci úpravy provozu nesmí dojít k znečistění nebo k poškození dotčené pozemní
komunikace.
5. Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, silniční správní úřad si vyhrazuje právo
toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit,
pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo bezpečnost silničního provozu. Povinností
žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu.
Odůvodnění:
Na základě podnětu žadatele, který správní orgán obdržel dne 28.08.2019 bylo podle ust. § 171
a násl. správního řádu zahájeno správní řízení ve věci vydání opaření obecné povahy.
S připomínkami, které může k návrhu uplatnit kdokoli, jehož práva a povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, se bude správní orgán zabývat jako
podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění (§ 172 odst. 4
správního řádu).
V případě podání námitek k opatření obecné povahy ze strany dotčených osob, bude součástí
odůvodnění návrhu rozhodnutí správního orgánu o každé jednotlivé námitce dle ust. § 172 odst.
5 správního řádu včetně odůvodnění rozhodnutí o každé námitce.
Opatření obecné povahy, kde nejsou podány námitky, se neodůvodňuje.
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Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, projednal návrh stanovení místní úpravy
provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu Městského
úřadu Ivančice v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu s příslušným orgánem Policie ČR,
jehož souhlas je jedním z podkladů tohoto řízení a na základě průvodní zprávy Správy a údržby
silnic.
S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na Městském úřadu Ivančice,
odboru správních činností, Petra Bezruče 4, 664 91 Ivančice v pondělí a středu od 7:30 do 17:00
hodin tak, jak je uvedeno ve Výzvě k podání připomínek nebo námitek, která je přílohou tohoto
návrhu.

Bc. Pavel Kavalec DiS.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace dopravního značení.
Výzva k podání připomínek nebo námitek.

Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu
Ivančice a na úřední desce Obce Trboušany, dále na elektronické úřední desce Městského
úřadu Ivančice a na elektronické úřední desce Obce Trboušany. Po sejmutí z úřední desky
bude tato veřejná vyhláška doručena Městskému úřadu Ivančice, odboru správních
činností s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení
návrhu na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ………………………………..
Sejmuto dne: ………………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:…………………………………
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Doručí se:
Účastník:
- Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
- Správa a údržba silnic JMK p. o. k. Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, oblast Brno,
Ořechovská 35, 619 00 Brno
Dotčené osoby:
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Ivančice, odbor správních
činností toto oznámení o návrhu 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 Městského úřadu Ivančice a na úřední desce
Obecního úřadu Trboušany a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Třicátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
Dále se doručí:
- Městský úřad Ivančice, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice –
za účelem vyvěšení na úřední desce
- Obec Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, IČ: 003 65 726 - za účelem
vyvěšení na úřední desce
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MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Odbor správních činností – silniční hospodářství
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Č.j.: OSČ/SH –MI-19499/2019-3
Vyřizuje: Bc. Pavel Kavalec, DiS.

tel/fax: 546419521, 546451516
e-mail: kavalec@muiv.cz

V Ivančicích
dne 12.08.2020

VÝZVA
K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, příslušný podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy a na místních komunikacích
ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice, na základě žádosti Obce Trboušany, Trboušany
113, 664 64 Dolní Kounice, IČ: 003 65 726 zastoupená na základě plné moci společností
Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno IČ: 262 64 641 ze dne 28.08.2019 ve věci
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - na silnicích II., III. třídy a na
místních komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice (pasport dopravního
značení) podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích

vyzývá
podle ust. § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád) dotčené osoby, jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření obecné
povahy (dále jen „OOP“) dotýká, aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu
z důvodů stanovení nového pasportu dopravního značení na výše uvedených
komunikacích podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením
Městskému úřadu Ivančice, odboru správních činností, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. 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 ust. § 172 odst. 5 správního řádu.

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na odboru správních činností
Městského úřadu Ivančice, pracoviště Petra Bezruče 4, 664 91 Ivančice, vždy v pondělí a středu
od 7:30 do 17:00 hodin.

Bc. Pavel Kavalec, DiS.
oprávněná úřední osoba
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Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu
Ivančice a na úřední desce Obce Trboušany, dále na elektronické úřední desce Městského
úřadu Ivančice a na elektronické úřední desce Obce Trboušany. Po sejmutí z úřední desky
bude tato veřejná vyhláška doručena Městskému úřadu Ivančice, odboru správních
činností s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení
návrhu na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ………………………………..
Sejmuto dne: ………………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:…………………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:…………………………………

Doručí se:
Účastník:
- Znakom s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
- Správa a údržba silnic JMK p. o. k. Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, oblast Brno,
Ořechovská 35, 619 00 Brno
Dotčené osoby:
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Ivančice, odbor správních
činností toto oznámení o návrhu 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 Městského úřadu Ivančice a na úřední desce
Obecního úřadu Trboušany a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Třicátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
Dále se doručí:
- Městský úřad Ivančice, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice –
za účelem vyvěšení na úřední desce
- Obce Trboušany, Trboušany 113, 664 64 Dolní Kounice, IČ: 003 65 726 - za účelem
vyvěšení na úřední desce
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