KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravní správy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Č.j.: JMK 115221/2014

Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS

Brno 09.01.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) 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 I. třídy,
kromě rychlostních silnic, v řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 171 a následujících části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na
základě žádosti státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, podané v zastoupení právnickou osobou VIAPONT, s.r.o., se
sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ:46995447 (dále jen „žadatel“), doručené dne 06.10.2014, po
písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát
Znojmo ze dne 22.09.2014 a 6.10.2014 Č.j. KRPB 231805/ČJ-2014-061306 a po projednání s tímto
dotčeným orgánem ve smyslu ust. § 172 odst.1 správního řádu,
podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu
stanovuje místní úpravy provozu
na silnici I/53 Znojmo – Pohořelice (stavba „ SILNICE I/53 LECHOVICE, OBCHVAT“)
v k.ú. Práče, k.ú. Lechovice, k.ú. Borotice nad Jevišovkou, k.ú. Oleksovice a k.ú. Čejkovice u Znojma,
okres Znojmo, kraj Jihomoravský. Místní úprava provozu se týká silnice I/53 v úseku km 0,000-4,600
stavby „ SILNICE I/53 LECHOVICE, OBCHVAT“ podle dokumentace – situace dopravního značení v km
0,000-2,220 a situace dopravního značení v km 2,220-4,600 zpracované v únoru 2013 právnickou
osobou VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, Brno v rámci stavby „ SILNICE I/53 LECHOVICE, OBCHVAT“, které
jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na silnici I/53:
1. Provedení místní úpravy provozu na silnici I/53 musí být v souladu s vyhláškou 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 musí v souladu s ust.
§ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými rozměry, barvami a technickými požadavky
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odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé
dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ (dále jen TP 65), technické podmínky TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích“ a technické podmínky TP 58 „Směrové sloupky a odrazky,
zásady pro užívání“.
Veškeré svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako
retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
Při realizaci místní úpravy provozu na silnici I/53 nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
Odborné provedení místní úpravy provozu na silnici I/53 podle tohoto stanovení místní úpravy
provozu, jeho průběžnou kontrolu a údržbu zajistí státní příspěvková organizace Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, se sídlem Šumavská 33, 602 00
Brno, IČ: 65993390 (dále jen „ŘSD ČR“), která je stavebníkem stavby „ SILNICE I/53 LECHOVICE,
OBCHVAT“ a současně právnickou osobou pověřenou výkonem vlastnických práv státu k silnici
I/53. ŘSD ČR bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy zajišťovat též následnou
kontrolu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, které je v souladu s ust. § 12 odst.
1 písm.d) zákona o pozemních komunikacích součástí silnice I/53.
Realizace stanovené místní úpravy provozu je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné
povahy.
Místní úprava provozu na silnici I/53 podle tohoto stanovení musí být provedena před zahájením
užívání stavby „ SILNICE I/53 LECHOVICE, OBCHVAT“. Po ukončení realizace místní úpravy provozu
na silnici I/53 je povinností ŘSD ČR o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, KŘP JMK
Dopravního inspektorátu Znojmo a zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru
dopravní správy a vyzvat je k provedení kontroly.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici I/53 může Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného
orgánu policie, stanovit další dopravní značení, případně stanovenou místní úpravu provozu
změnit. Povinností ŘSD ČR je zajistit osazení stanoveného dopravního značení.

Předmětem tohoto stanovení není místní úprava provozu na pozemních komunikacích nižší a vyšší
kategorie a třídy.
Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi žadatelem
o změnu místní úpravy provozu a právnickou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.
Tímto stanovením místní úpravy provozu na silnici I/53 nejsou dotčeny předpisy o územním
plánování a stavebním řádu (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“). Dopravní značky na pozemních komunikacích
nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu. ŘSD ČR je však povinno podle ust. § 79 odst. 5 stavebního zákona zajistit si informace
o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále v souladu s ust.
§ 152 odst. 1 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby a mít na zřeteli zejména
ochranu života a zdraví osob, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
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Odůvodnění:
Na základě žádosti státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,
Praha 4, IČ:65993390, podané v zastoupení právnickou osobou VIAPONT, s.r.o., se sídlem Vodní
258/13, 602 00 Brno, IČ:46995447, doručené Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru
dopravní správy dne 06.10.2014 o stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53 v k.ú. Práče, k.ú.
Lechovice, k.ú. Borotice nad Jevišovkou, k.ú. Oleksovice a k.ú. Čejkovice u Znojma, okres Znojmo,
kraj Jihomoravský v úseku km 0,000-4,600 stavby „ SILNICE I/53 LECHOVICE, OBCHVAT“, bylo podle
ust. § 171 a následné části šesté správního řádu zahájeno řízení, na základě kterého se vydává
závazné opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení místní úpravy provozu byla přiložena situace
s návrhem umístění svislého a vodorovného dopravního značení, která byla projednána dle ust. § 77
odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Dopravní inspektorát Znojmo (dotčený orgán dle ust. § 136 odst.1 správního řádu) – vyjádření
ze dne 22.09.2014 a 6.10.2014 Č.j. KRPB 231805/ČJ-2014-061306.
Stanovení místní úpravy provozu se týká silnice I. třídy v rámci stavby „ SILNICE I/53 LECHOVICE,
OBCHVAT“ podle dokumentace – situace dopravního značení v km 0,000-2,220 a situace dopravního
značení v km 2,220-4,600 zpracované v únoru 2013 právnickou osobou VIAPONT, s.r.o., Vodní 13,
Brno.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53 se přímo dotýkal zájmů žadatele, státní
příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha, Na Pankráci 56, IČ: 65993390 právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici I/53, dále vlastníka
nemovitosti sousedící se silnicí, na níž má být umístěno svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv
účastníka silničního provozu na silnici I/53.
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor
dopravy přípisem ze dne 29.10.2014 pod Č.j. JMK 123751/2014, Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS
oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl
zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po dobu 15-ti dnů (vyvěšeno:
31.10.2014, sejmuto: 20.11.2014) a na úřední desce OÚ Lechovice (vyvěšeno: 03.11.2014, sejmuto:
18.11.2014), OÚ Práče (vyvěšeno: 03.11.2014, sejmuto: 19.11.2014), OÚ Borotice (vyvěšeno:
03.11.2014, sejmuto: 18.11.2014), OÚ Čejkovice (vyvěšeno: 04.11.2014, sejmuto: 21.11.2014) a ÚM
Oleksovice (vyvěšeno: 03.11.2014, sejmuto: 20.11.2014) a způsobem umožňujícím dálkový přístup
(elektronická úřední deska Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
V oznámení o návrhu opatření obecné povahy Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní
správy poučil dotčené osoby, že v souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu
stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53 kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Jihomoravského kraje
písemné připomínky a v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní
úpravy provozu na silnici I/53 vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti návrhu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30
dnů ode dne jeho zveřejnění.
Rozhodnutí o námitkách:
V uvedené lhůtě nebyly podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu uplatněny námitky.
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Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy vydal stanovení místní úpravy provozu na
silnici I/53 podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171
a následujících části šesté správního řádu.
Poučení:
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53 vydané formou opatření obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze
v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

otisk
úředního
razítka

Ing. Jiří Masařík, v.r.
vedoucí oddělení pozemních komunikací

Za správnost vyhotovení:
Irena Mihalíková
oprávněná úřední osoba

Počet listů:
Počet příloh/listů příloh:
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Vyvěšeno dne : ……………………

Sejmuto dne : …………………………..

Podpis : ……………………............

Razítko : ………………………….........
razítko a podpis oprávněné osoby
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského
kraje a na úřední desce OÚ Lechovice, OÚ Práče, OÚ Borotice, OÚ Čejkovice a ÚM Oleksovice po
dobu 15 dnů.
Příloha:
P01 Situace místní úpravy provozu (km 0,000-2,200)
P02 Situace místní úpravy provozu (km 2,200-4,600)

Doručí se:
Žadatel :
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, Závod Brno, Šumavská
33, 602 00 Brno
v zastoupení: VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ:46995447 - DS
Dotčené osoby:
 V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje 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
Krajského úřadu Jihomoravského kraje a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den
doručení je dnem zveřejnění stanovení místní úpravy provozu na silnici I/53.
Dotčený orgán:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie JMK, Dopravní inspektorát Znojmo, Pražská 59, 670 20
Znojmo, IČ:75151499 - DS
Dále obdrží:
 Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo, IČ:00293881 - DS
 Obec Lechovice, IČ:00637424 - DS
(žádáme o vyvěšení této písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
 Obec Práče, IČ:00293385 - DS
(žádáme o vyvěšení této písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
 Obec Borotice, IČ:00637351 - DS
(žádáme o vyvěšení této písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
 Městys Oleksovice, IČ:00637475 - DS
(žádáme o vyvěšení této písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
 Obec Čejkovice, IČ:00637378 - DS
(žádáme o vyvěšení této písemnosti na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu)
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