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Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výrva

Městský ťrřad Vyškov. odbor dopravy podle § l2,1 odst. 6zákona č.361/2000 Sb.. o provozu

na poŽemních komunikacích a o změnách některých zákonů. ve znění pozdějších

přertpisů (dále jen zákon o silničním provozu), příslušný orgán státní správy ve věcech

stanóvení nrístní a přechodné úpravy provozu na pozemních korr,unikacích - na silnicích II.

a IlI. třícly. na nrístních komunikacích a veřejně přístupnýclr účelových komunikacích. zahájil

na záklajě podnětu tizické osoby - lng. Jiří Zabloudil a l\,Iarkéta Zabloudilová, Nosálovská

362150. osj ol V,vškov (dále jen podatel) řízení o nár,rhu opattYení obecné povalry podle § l7l
a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve znění pozdě.iších předpisú (dále jen

správní řád) a podle zvláštní úprariy ust. § 77 odst. 5 zákona o silrriČnírn provozu.

podle Lrst. 77 od,st. l písm. c) zákona o siiničním provozu ve věci

stanovení místní úpravy provozu

na silnici: l1tl31925 (krrr 4,554) v Račicích.

v ránrci Stavby: .,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DoMtj V RAČICÍCH", - změna místní

úpravy pro"oŽu v rámci posunu stávajícího svislého značení IZ 4a,.Obec" -,.Račice'" alZ 4b

..'Koneó obce'" - "Račice" - oblast s nraximálrrí dovolenou rylc|rlostí 5Okrrr/lr"

dle dokumentace dopravního značení .,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
V RAčICíCH", předložené podatelern. leden 20i9. Městský úřad Vyškov. odbor dopravy
v souladu s ustanovením § l72 odst. l správního řádu nár,,rh stanovení mÍ_stní Úpravy provozu
na silnici 1lll379z5 r, Ráčicích. pro.iednal s příslušnýn, orgánenr Policie Ceské republiky.
jehož písemné vyjádření ze dne l8.2. 2l]l9 je jedním zpodkladŮ tohotcl řízení (doba

ptutnorti vy,iádřeni končí uplynutím dvou kalendářních roků od.ieho vl,dání).

Návrh stanovení místní úpravy provozll na silnici IIll37925 v Račicích. se přímo d9lýká
zájnlů podatele. organizacě, která je por,ěřena r,ýkonem vlastnictví práv státu k této silnici
tti. tria,v a vlastníká sousedící nemovitosti. naníž mají bj,t umístěny svislé dopravní značky
a dále kteréhokolir, účastníka silničnílro provozu.
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č..i , Mv 4l l14l201q onl: št

I:ťg návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní ťrprav1,, provozu na silnici
Illl3792.5 v obci Račice, se týká umístění dopravního značeÁí, dle' grafické přílohy
v následui íc ínr rozsahu:

Na silnici llll37925 bude provedena změna mjstní úpravy provozu spočívající v posunu
stávajícího svislého dopravního značení IZ 4a,,Obec" -.,Ráčíce,' aIZ 4b ., Kon.. obce,.-
",RaČice'' na Úroveň hranic parc. č. 723lll0 a123l109. snlěrenl na Ruprechtov, dle přiložené
situace dopravnílro značení znační.

Zár.ov.eá bude Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III|37925
v obci Račice, r'četně odůvodnění zveřejněno dálkor,ým piírtup"n-, na úřední aes." ÚeÚ
Vyškov webol,á strárrka wu,r,,v,.v]/skov-mesto.cz .iako přhohá mhoto oznánrení.

Vsouladu s dikcí § l72 odst.4 správního řádu může knár,rhu stanovení místní úpravy
ProVoZu na silnici lIIl37925 v obci Račice. kdokoli, jehož práva, povinnosti neuo Žalmý
mohou být tímto opatřenínr obecné povahy přímo dotčen1,. uplatÁit u Městského úřadu
VYŠkov PÍsemné připomínky a v souladu s dikcí § t72 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu
stanovení místní Úpravy provozlt na silnici III|37925 v obci Račice, vlastníci nemovitostí.
jejichŽ Práva. povinnosti nebo zájmy související s výkonenr vlastnického práva mohou byt
tínrto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskénlu úřadu
Vyškov píserrr né odůvodněné nánritky.

Městský ťrřad Vyškor,. odbor dopravy podle § l 72 odst. l správnílro l'ádu

vyzývá

dotČ.ené osob1", _aby k návrhu stanovení rnístní úprar,1, provozu na silnici IlI37925 v obci
§lČic9, Podár,'aIy' písemné pr"ipomínkv nebo pi..,rné crdůvoclněné námitk_l, drlručením
lvlěstskémLr ťrřadu V1,'Škov ve lhůtě do 30 dnů ode clne .ieho zveřeinění. Lliůta k podání
písemnýchpísemn-Ých .pŤiponrínek _je,sp,rávnírrr orgánenr stanovena v soularlu , ait.r § l74 odst. l
sprár,ního řádyza pod_m.ínek delinovaných r,§ 39 správního řádu a lhůta kpoclání písernnÝcha lhůta k podárrí písernných
odŮr'odněný'ch nánritek je stanovena v ustanovení § l72 odst. 5 správního r.áiu.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy
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č. j , MV 41 ||lDatq onl: št

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy avýzvak uplatnění připomínek nebo námitek Č. j.:

MV 41 II4l20í9 oD/3 Šl musí by,t v;,věšeno na úřední desce Městského Úřadu po dobu 30 dnŮ.

Vyvěšeno dne , , Jq ,,r,, ť,0_{í ,
razítko a podpis oprávněné osoby

Obc,; Račicc-PíSot{ee
Račioe úp. ?2
683 05 Račico,Pístoylos
TČl ť,0292249

sejmuto dne... ....4../..;,'U// .

razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Podatel:

. Irr8. Jiří Zablouclil a Markéta Zabloudilová. Nosálovská 362/50. 682 0l VyŠkov,

v zastoupení lng. arch Zdeněk Dvořáček, Banskoby,strická 54. 62l 00 Brncl

Dotčené osobv:

V souladLr s dikcí § l72 odst. l správního řádu doručuje Městský Úřad V_vŠkov toto

oznámení o návrhň opatření obecné povahy dotčený,m osobám veřejnou vl'hláŠkou.

Doručení veřejnou uyňláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního

řáclu tak. že sé píseninost vyvěsí rra úřední desce Městského úřadu Vyškov a souČasně

bLrde zveřejněná způsoberrr urrrožňujícínr dá|kový přístup. Patnáctýnr dnem_po vyvěŠení

bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnenr zveřejnění návrhu

stanovení místní úpravy provozu

Sprár,a a údržba silnic Jihomorar,skélro kraje. příspěvková organizace kra_ie. Žerotínovo

nám.,149/3, Veveří.602 00 Brno, ]Č: 709 32,58l, adresa pro doručování: Správa atldrŽba

si|nic Jihonroravského kraje. oblast Vl,škov. Křečkovská 17, 682 01 V;-'škov. iČ: 709

32 581 - DS

Dotčený orgán:

. policie ČR. Krajské řeclitelství policie JnlK. Územní odbor Vyškov. Dopravní
inspektorát. Brněnská '7a, 682 0l V_vškor, - DS

Dále se doručí:
. obec Račice-Pístovice, Račice T^ 683 05 Račice-Pístovice. IČ: 00292249 se žádostí

o bezodkladné vl,věšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnŮ

a o zpětné zaslání potvrzeného vl,věšení po uvedenou dohu - DS
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Příloha č. 1 k č, j. MV 4II14l20l9 oD/3Šl

odůvodnění

V rámci stavby ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU v naČIcÍCH", byl předložen
návrh místní úpravy provozu. V návrhu je řešena změna místní úpravy provozu svislého
dopravního značení na silnici III|37925 v Račicích, spočívající v posunu stávajícího svislého
značení V  a,,Obec" - ,,Račiceo' a lZ 4b ,, Konec obce" - ,,Račiceo', na úroveň hranic
parc. č. 723lll0 a723ll09, směrem na Ruprechtov, dle přiložené situace dopravního znaéení.
Místní úprava provozu přispěje k celkovému zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, v souvislosti se stavbou ,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU V RACICICH",
v oblasti s maximální dovolenou rychlostí 50km/h.

Na tuto místní úpravu provozu byla vypracována jednoduchá proj_ektová dokumentace
dopravního značení,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU V RACICICH", předložená
podatelem, v souladu s technickými podmínkami - Zásadami pro dopravní znaěení na
pozemních komunikacích (CDV Bmo 2002, TP ó5 - II. vydání), Zásadami pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikaclch (CDV Bmo, TP l33 - II. vydání), CSN EN
I2899-I Stálé svislé dopravní znaěení a CSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení -
požadavky na dopravní značení a s vyhláškol č. 29412015 Sb., kterou se provádějí pravťla
provozu na pozemních komunikacích, vplatném znění, která byla odsouhlasena Policií CR,
Krajské ředitelství Policie JmK, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát,
KRPB-I4578-31CJ-20I9-06I206-POK, ze dne 18. 2, 2019, v souladu s ustanovením § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.
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