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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška

Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, 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, na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích, zahájil 30.08.2021 na základě podnětu žadatele
městys Jedovnice, IČO: 00280283, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, kterého
zastupuje Petr Odehnal, IČO: 73796433, Zahradní 676, 679 06 Jedovnice
(dále jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie – tj. v tomto případě
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČO: 75151499, Územní odbor
Blansko, Dopravní inspektorát Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR-DI
Blansko), správní řízení o návrhu opatření obecné povahy
Podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a v souladu s ust. § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu
stanovuje místní úpravu provozu (MÚP) na místních komunikacích v městysi Jedovnice:
na Havlíčkově náměstí a v ul. Záměstí
-osadit 2 kusy svislého dopravního značení P 2 „Hlavní pozemní komunikace“, 1 kus
svislého dopravního značení IP 4b „Jednosměrný provoz“, 3 kusy svislého dopravního
značení IP 11b „ Parkoviště kolmé nebo šikmé stání“ (2x kolmé stání, 1x šikmé stání),
2 kusy svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s vyobrazením symbolu
225 (osoba na invalidním vozíku)
-vyznačit 2 kusy vodorovného dopravního značení V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“,
-vyznačit vodorovné dopravní značení V 10b „Stání kolmé“, kterým bude vymezeno dalších
8 parkovacích stání, a také vodorovné dopravní značení V 10c „Stání šikmé“, kterým bude
vymezeno dalších celkem 13 šikmých parkovacích stání
-vyznačit 1 kus vodorovného dopravního značení V 1a „Podélná čára souvislá“ a 1 kus
vodorovného dopravního značení V 5 „Příčná čára souvislá“
-odstranit celkem 2 kusy stávajícího svislého dopravního značení B 28 „Zákaz zastavení“
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vše dle situace v příloze, která je nedílnou součástí tohoto stanovení MÚP
Důvodem této stanovené MÚP je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu i jasného a
přehledného dopravního režimu v dané lokalitě po dokončení stavby s názvem „Havlíčkovo
náměstí – I. etapa“.
Návrh nové místní úpravy provozu předložený žadatelem byl projednaný s příslušným orgánem
policie, tj. s PČR-DI Blansko, jehož písemné vyjádření č.j.: KRPB-61813-2/ČJ-2021-060106 ze
dne 06.05.2021 bylo podkladem řízení.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních
komunikacích
- Provedení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích v městysi Jedovnice
musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
- Dopravní značky musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry,
barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům (TP 65 ,,Zásady
pro umisťování dopravního značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“).
- Odborné provedení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích (včetně
nákladů na její realizaci) podle tohoto stanovení zajistí žadatel, tj. městys Jedovnice, IČO:
00280283, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice, zastoupen starostou Ing.
Jaroslavem Šíblem, tel. 724186338.
- Termín provedení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích v městysi
Jedovnice je po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy, trvale.
- Při realizaci stanovené místní úpravy provozu (MUP) na dotčených pozemních komunikacích
nesmí dojít k jejich znečištění nebo poškození (ani sousedících komunikací) a po ukončení
realizace stanovené MÚP je povinností žadatele informovat o této skutečnosti zástupce PČR DI Blansko a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko, oddělení silničního hospodářství
k provedení kontroly.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčených pozemních komunikacích, může
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství z vlastního
podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu PČR, stanovit další dopravní značky nebo
zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit. Povinností žadatele je zajistit
okamžité osazení stanovených dopravních značek a zařízení.
Odůvodnění :
Na základě žádosti, kterou podal městys Jedovnice, IČO: 00280283, Havlíčkovo náměstí 71,
679 06 Jedovnice, v řízení zastoupen Petrem Odehnalem, IČO: 73796433, Zahradní 676, 679
06 Jedovnice, o stanovení místní úpravy provozu ze dne 30.08.2021, bylo zahájeno řízení podle
části šesté správního řádu (§ 171 a následující), kterým se vydává závazné opatření obecné
povahy. Předmětem žádosti bylo provedení nové místní úpravy na výšeuvedených pozemních
komunikacích v městysi Jedovnice. Důvodem ke stanovení MÚP je zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu i jasného a přehledného dopravního režimu v dané lokalitě po dokončení
stavby s názvem „Havlíčkovo náměstí – I. etapa“.
V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil dne 06.05.2021 písemně
příslušný orgán PČR, tj. zde PČR-DI Blansko pod č.j. KRPB-61813-2/ČJ-2021-060106.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství oznámil návrh opatření
obecné povahy (přípis ze dne 06.09.2021, č.j. SÚ SH Ozn.-MBK 42854/2021/Sk) s odůvodněním
po projednání s dotčeným orgánem (PČR-DI Blansko) veřejnou vyhláškou podle § 25 správního
řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu dotčeným orgánům, žadateli, tj. vlastníkovi dotčených
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pozemních komunikací, a všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Blansko a Úřadu městyse Jedovnice po dobu 30-ti dnů a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podávat podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v městysi
Jedovnice se přímo dotýkal zájmů žadatele, tj. vlastníka dotčených pozemních komunikací, dále
vlastníků nemovitostí sousedících s uvedenými komunikacemi a také kteréhokoliv účastníka
silničního provozu.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, vydal stanovení místní
úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v městysi Jedovnice dle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, po písemném vyjádření příslušného orgánu policie (PČR-DI Blansko) jako opatření
obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petra Reisiglová
vedoucí stavebního úřadu
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blansko a
Úřadu městyse Jedovnice. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
__________________________________________________________________________
Vyvěšeno dne

………………..

Sejmuto dne

………………..

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………..
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti :
Příloha: situace – návrh MÚP
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Doručí se:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko 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 Blansko i Úřadu městyse Jedovnice a současně bude zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou.

Doručí se:
Žadatelé (doručenky)
1. Petr Odehnal, Zahradní č.p. 676, 679 06 Jedovnice
zastoupení pro: městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice
Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. městys Jedovnice, IDDS: 5scbdu2
sídlo: Havlíčkovo náměstí č.p. 71, 679 06 Jedovnice
-k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí
o bezodkladné vyvěšení oznámení na jeho úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem „Stanovení MÚP na Havlíčkově
náměstí a v ulici Záměstí v městysi Jedovnice“)
Dotčené orgány (doručenky)
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno
Na vědomí (obyčejně)
4. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 24 Blansko
-k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí
o bezodkladné vyvěšení oznámení na jeho úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem „Stanovení MÚP na Havlíčkově
náměstí a v ulici Záměstí v městysi Jedovnice“)
5. Ostatní dotčené osoby dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu
- v souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou

