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Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Mestský Úrad Vyškov, odbor dopravy, podle § 77 odst. 1písmo c) a § 124 odst. 6 zákona c.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmenách nekterých zákonÚ, ve
znení pozdejších predpisÚ (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"),
príslušný orgán státní správy ve vecech stanovení místní a prechodné Úpravy provozu na
pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. trídy a na místních komunikacích, postupem
v souladu s ust. § 171 a násl. cásti šesté zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení
pozdejších predpisÚ (dále jen správní rád) na základe žádosti, kterou podala právnická osoba
Mestys Hvezdlice, sídlem Hvezdlice 72, JC: 00291811, MV 35627/2011, ze dne 29.6.2011,
po predchozím písemném souhlasném vyjádrení Policie CR, Krajské reditelství Policie JmK,
Územní odbor vnejší služby Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, KRPB-67436/CJ-201l
061206, ze dne 27. 6. 2011 a v souladu s § 77 odst. 1 písmo c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích

stanovuje místní úpravu provozu

na místní komunikaci ve Hvezdlicích

z dllvodu doplnení trvalého dopravního znacení a dopravního zarízení
- zpomalovacího prahu

podle potvrzeného a schváleného návrhu místní Úpr~vy provozu zpracovaného právnickou
osobou: Trasig S.LO., sídlem Vyškov, Palánek 1, JC: 269 22 151, kveten 2011, který je
prílohou a nedílnou soucástí tohoto stanovení místní Úpravy provozu.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

• Provedení místní Úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou c. 30/2001 Sb.,
kterou se provádejí pravidla provozu na pozemních komunikacích a Úprava rízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znení pozdejších predpisÚ.

• Dopravní znacky a zarízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o provozu na
pozemních komunikacích svými rozmery, barvami a technickými požadavky
odpovídat zvláštním technickým predpisÚm - Zásady pro dopravní znacení na
pozemních komunikacích (CDV Brno 2002, TP 65 - II. vydání), CSN EN 12899-1
Stálé svislé dopravní znacenÍ. Veškeré svislé dopravní znacky musí být provedeny
jako retroreDexní a základní velikosti.

• Pri realizaci místní Úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znecištení dotcené
pozemní komunikace.

• Odborné provedení místní Úpravy provozu zajistí: Mestys Hvezdlice, sídlem
Hvezdlice 72, IC: 00291811. Osazování dopravního znacení mÚže provádet pouze
oprávnená a odborne zpÚsobilá osoba, která prokáže svoji zpÚsobilost (viz. TP 65, str.
20, bod 6 Schvalovací podmínky).

• Realizace dopravního znacení je možná po nabytí Úcinnosti opatrení obecné povahy.
• Veškeré soucásti týkající dopravních znacek (patka, sloupek, znacka, uchycení atd.)

musí být schváleného typu.
• Pred provedením místní Úpravy provozu bude informován odbor dopravy MeÚ

Vyškov.

Oduvodnení

Na základe žádosti, kterou podala právnická osoba: Mestys Hvezdlice, sídlem Hvezdlice 72,
IC: 00291811, o stanovení místní Úpravy provozu, MV 35627/2011, ze dne 29. 6.2011 bylo
podle ust. § 171 a následné cásti šesté správního rádu zahájeno rízení, na základe kterého se
vydává závazné opatrení obecné povahy.

Z dÚvodu zajištení bezpecnosti silnicního provozu byl predložen návrh místní Úpravy provozu
na místní komunikaci ve Hvezdlicích. V návrhu je na místní komunikaci ve Hvezdlicích
snížená rychlost dopravní znackou B20a "Nejvyšší dovolená rychlost" na 30km/hod. spolu
s osazením dopravní znacky A7b "Pozor, zpomalovací práh" a umístením dopravního zarízení
- zpomalovací práh, vcetne doplnení dopravního znacení IP2 "Zpomalovací práh" v obou
smerech jízdy. Navržená místní Úprava provozu prispeje k zajištení zvýšené bezpecnosti a
zklidnení dopravy na místní komunikaci ve Hvezdlicích.

Na tuto místní Úpravy provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace
dopravního znacení predložená fa Trasig s.r.o., sídlem Vyškov, Palánek 1, IC: 269 22 151,
kveten 2011 v souladu s technickými podmínkami - Zásadami pro dopravní znacení na
pozemních komunikacích (CD V Brno 2002, TP 65 - II. vydání), CSN EN 12899-1 Stálé
svislé dopravní znacení a s vyhláškou c. 30/2001 Sb., kterou se provádejí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a Úprava rízení provozu n~ pozemních komunikacích, ve znení
pozdejších predpisÚ, která byla odsouhlasena Policií CR, Krajské reditelství Policie JmK,
Územní odbor vnejší služby Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, KRPB-67436/CJ-201l
061206, dne 27.6.2011, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písmo c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích ...
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Mestský Úrad Vyškov, odbor dopravy, dorucil návrh opatrení obecné povahy vereJnou
vyhláškou dne 3. 8. 2011 podle § 25 správního rádu v souladu s ust. § 172 správního rádu.
Návrh opatrení obecné povahy, vcetne oduvodnení byl zverejnen na Úrední desce MeÚ
Vyškov po dobu 15-ti dnu a dále také zpusobem umožliující dálkový prístup (na Úrední desce
MeÚ Vyškov webová stránka www.vyskov-mesto.cz).

V souladu s ustanovením § 171, § 172 odst. 4 a 5 správního rádu, byly dotcené osoby, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy mohly být tímto návrhem stanovení místní Úpravy provozu na
pozemní komunikaci dotceny a dále též vlastnící nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly být tímto návrhem prímo dotceny,
vyrozumeni, že mohou proti tomuto návrhu uplatnovat u správního orgánu písemné
pripomínky nebo písemné odÚvodnené námitky ve IhÚte 30 dnÚ ode dne zverejnení tohoto
návrhu.

Rozhodnutí o námitkách:
V uvedené IhÚte dle ust. § 172 odst. 5 správního rádu nebyly námitky uplatneny.
Oduvodnení rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního rádu nebyly uplatneny, není
treba rozhodnutí o námitkách odÚvodnovat.

Vzhledem k výše uvedenému, Mestský Úrad Vyškov, odbor dopravy po predchozím
písemním vyjádrení Krajského reditelství Policie JmK, Územní odbor vnejší služby Vyškov,
Dopravní inspektorát Vyškov, ze dne 27. 6. 2011 tedy stanovil místní Úpravu provozu na
místní komunikaci ve Hvezdlicích podle § 77 odst. 1 písmo c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích jako opatrení obecné povahy postupem dle cásti šesté (§ 171 a
násl.) správního rádu, tak jak je shora uvedeno.

V souladu s ust. § 173 odst. 2 správního rádu nelze podat proti tomuto stanovení místní
Úpravy provozu opravný prostredek. Opatrení obecné povahy nabývá Úcinnosti patnáctým
dnem po dni vyvešení verejné vyhlášky.

Príloha:
Situace místní Úpravy provozu

strana: 3



C. j.: MV 35627/2011 OD/4 Šl

Toto opatrení obecné povahy musí být vyvešeno po dobu 15-ti dnu. Patnáctým dnem po
vyvešení nabývá toto opatrení úcinnosti.

Vyvešeno dne ..~:. (~: ~~!1.. .
razítko a podpis oprávnené osoby

Sejmuto dne -!.~..~~:.<!í!.11 .
razítko a podpis oprávnené osoby

MESTYS WJEZDLlCE

68341 1~;.\!YŠKOV

Dorucí se:

Žadatel:

• Mestys Hvezdlice, Nové Hvezdlice 72, 683 41 Hvezdlice, IC: 00291811 se žádostí o

bezodkladné vyvešení opatrení obecné povahy na své úrední desce na dobu nejméne 15

dnu a o zpetné zaslání potvrzeného vyvešení po uvedenou dobu

Dotcené osoby:

• V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního rádu dorucuje Mestský úrad Vyškov toto
opatrení obecné povahy dotceným osobám verejnou vyhláškou. Dorucení verejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního rádu tak, že se
písemnost vyvesí na úrední desce Mestského úradu Vyškov a soucasne bude
zverejnena zpusobem umožnujícím dálkový prístup. Patnáctým dnem po vyvešení
bude písemnost považována za dorucenou. Do opatrení obecné povahy a jeho
oduvodnení muže každý nahlédnout u Mestského úradu Vyškov, odboru dopravy.

Dotcený orgán:

• Policie CR, Krajské reditelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, Brnenská 7a, 682 01 Vyškov (bez prílohy)
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Doplnení TDZ v obcí Hvezdlice
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• B29 - stávající dopravní znacení

• B29 - navrhované dopravní znacení
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