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Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle I24 odst. 6 zákona ě.36112000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znéní 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, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
postupem v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, ve
znénípozdéjších předpisů (dále jen správní řad) a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu, na základé podnětu, který podala fyzická osoba - Ing. Jiři Zabloudi|
a Markéta Zabloudilová, Nosálovská 362/50,682 01 Vyškov, ze dne 27.5.2019, po
projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním
provozu, kterym je Policie Čn, rra;ske ředitelství policie JmK, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, ze dne |8. 2. 2019, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu.

stanoví místní úpravu provozu

na silnici: III|37925 (km 4,554) v Račicích,

v rámci stavby: ,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU V RAČICÍCH", - zména místní
úpravy provozu v rámci posunu stávajícího svislého znaěeníIZ 4a,,Obec" -,,Račice" aIZ 4b
,, Konec obce" -,,Račice" - oblast s maximální dovolenou rychlostí 5Okm/tr.,

dle dokumentace dopravního znaěen|. ,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
V neČICÍCH", předloiené podatelem, leden 2019, kteráje přílohou a nedílnou součástí
tohoto stanovení místní úpravy pťovozu.
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č. j., Mv 4l II4l2019 ool+št
podmínkv pro provedení místní úpraw provozu:

o Provedení místní úpravy provozu musí b}t v souladu s vyhláškou ě. 29412015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znéní.

. Dopravní značky zaíízení musí vsouladu sustanovením § 62 odst.6 zákona
o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickýmí požadavkv odpovídat
zvláštním technickým předpisům - Zásady pro dopravni znaěeni na pozemních
komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), CSN EN 12899-1 Stálé svislé
dopravní znaěení. Veškeré svislé dopravní znaěky musí b>,r. provedeny jako
retrorefl exn i a základní velikosti.

o veškeré stávající dopravní značení, které bude v rozporu s nově navrženým
dopravním znaěením bude odstraněno, popř. dáno do souladu.

. odbor dopravy lrtcú vystov může z důvodu zajišténí bezpečnosti silničního provozu
z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu PCR změnit místní úpravu
provozu.

o při rcalizaci místní úpravy provozu nesmí dojít kpoškození nebo znečištění dotčené
pozemní komunikace.

o odbomé provedení místní úpravy provozu bude zajištěno: Ing. Jiří zabloudil
a Markéta Zabloudilová, Nosálovská 362/50, 682 0I Vyškov. Osazováni dopravního
znaěení může provádět pouze oprávněná a odborně způsobilá osoba, která prokáže
svoji způsobilost (viz. TP 65, str.20, bod 6 Schvalovací podmínky).

o Místní úprava provozu bude realizována po nabytí účinnosti opatření obecné povahy,
nejpozději do 31. l0.2019.

o veškeré součásti týkajicí se dopravního zařizení (patka, sloupek, uchycení atd.) musí
by.t schváleného typu.

o před provedením místní úpravy provozu bude informován odbor dopravy Měu
Vyškov.

odůvodnění
Na základě podnětu, ktery podala fyzická osoba - Ing. Jiří Zabloudil a Markéta Zabloudilová,
Nosálovská 362150, 682 01 Vyškov, o stanovení místní úpravy provozu, ze dne 27. 5. 2019
bylo podle ust. § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 ods. 5 zákon
o silniěním provozu zahájeno íízení, na základé kterého se vydává závazné opatření obecné
povahy.

V rámci stavby ,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU V RAČICÍCH", 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
znaěení IZ  a,,Obec" - ,,Račice" a IZ 4b ,o Konec obceo' - ,,Račice", na úroveň hranic
parc. č. 723lll0 a7231109, směrem na Ruprechtov, dle přiložené situace dopravního značení.
Místní úprava provozu přispěje k celkovému zlepšení bezpečnosti a plynulosti silniiního
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 znaěeni,,NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU V RACICICH", předložená
podatelem, v souladu s technickými podmínkami - Zásadami pro dopravní znaěeni na
pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), Zásadami pro vodorovné
bopravní znaěení na pozemních komunikacich (CDV Brno, tl 133 - II. vydání), ČSN PN
12899-| Stálé svislé dopravní znaěení a CSN EN 1436 Vodorovné dopravní znaěení *
požadavky na dopravní znaěení a s vyhláškou ě. 29412015 Sb., kterou se provádějí pravi_rlla
provozu na pozemních komunikacích, vplatném znéní, která byla odsouhlasena Policií CR,
Krajské ředitelství Policie JmK, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát,
KRPB-14578-31CJ-2019-061206-POK, ze dne 18, 2. 2019, v souladu s ustanovenim § 77
odst, 1 písm. c) zákona o silničním provozu.
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Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, doručil návrh opatření obecné povahy veřejnou
vyhláškou podle § 25 správního řádu v souladu s ust. § l72 správního řádu. Návrh opatření
obecné povahy, včetně odůvodnění byl zveřejněn na úřední desce IUeÚ VySt<ov a dále také
způsobem umožňující dálkový přístup (na úřední desce MěÚ Vyškov webová stránka
www.vyskov-mesto.cz).

V souladu s ustanovením § 171, § I72 odst.4 a 5 správního řádu, byly dotčené osoby, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy mohly být tímto návrhem stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci dotčeny a dál'e též vlastnící nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly blit tímto návrhem přímo dotčeny,
vyrozuměni, že mohou proti tomuto návrhu uplatňovat u správního orgánu písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto
návrhu.

Rozhodnutí o námitkách:
V uvedené lhůtě dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu
odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5

třeba rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

nebyly nám itky uplatněny,

správrrílro řádu nebyly uplatněny, není

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Vyškov, odbor dopravy po projednání
s dotčen;in orgánem dle § 77 odst, 2 písm. b).a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterlým je
Policie CR, Krajské ředitelství policie JmK, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, ze
dne 18. 2. 2019, tedy stanovil místní úpravu provozu na silnici IIV37925 (km 4,554)
v Račicích, podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření
obecné povahy postupem dle ěásti šesté (§ 171 anásl.) správního řádu, tak jak je shora
uvedeno.

V souladu s ust. § 173 odst. 2 správního Ťádu nelze podat proti tomuto stanovení místní
úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Situace místní úpravy provozu
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Toto opatření obecné povahy musí byt

vlvěšení nabyxá toto opatření účinnosti.
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vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po

Ob..: }tsčice-Pístovice

Račice čp. 72

6E3 05 Račice-Pístovice

'Č:00292249

í]br,: Rsčice-Pístoyic§
l{ďicc úp.72

ó83 05 Račice-Pfutovico
1Č:00292249

Sejmuto an",..&*.,( fuOÍ 
..

razítko a podpis oprávněné osobyrazitko a poclpis oprár,něné osob_v

Doručí se:

Podatel:

. Ing. Jiří Zabloudil a Markéía Zabloudilová. Nosálovská 362150,682 0l Vyškov,
v zastoupení Ing. arch Zdeněk Dvořáček. Banskobystrická54,621 00 Brno

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto
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 Městského úřadu Vyškov a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho
odůvodnění můžekaždý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.

Správa a údňba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace l<raje, Žerotínovo
nám.44913, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 709 32 58l, adresa pro doruěování: Správa aúdržba
silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 77, 682 01 Vyškov,IČ 709
32 58l _ DS

Dotčený orgán:

o Policie ČR, t<.a;ske ředitelství policie JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní
inspektorát, Brněnská 7a,682 01 Vyškov - DS

Dále se doručí:
. Obec Raěice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Raěice-Pístovice, IČ: 00292249 se žádostí

o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnů
a o zpětr:,é zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu - DS
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