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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 
písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a dle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje: 
 

Návrh opatření obecné povahy 

 
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve věcech stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových 
komunikacích v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a následujících 
části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 
podle zvláštní úpravy v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeném v souladu s ustanovením § 42 
správního řádu, na základě písemného podnětu města Velké Pavlovice, IČO 283703, Náměstí 9. Května 
č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice (dále jen „navrhovatel“) ze dne 20.03.2019 a po projednání s 
dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu a § 77 odst. 3 zákona o silničním 
provozu, po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní 
odbor Břeclav, Dopravní inspektorát (dále jen „Policie České republiky“) pod č.j. KRPB-95577-1/ČJ-2019-
060406-PAZ ze dne 23.04.2019 podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  
 

stanovuje místní úpravu provozu 

 

svislé dopravní značení: 

• P 7 – přednost protijedoucích vozidel 

• P  8 – přednost před protijedoucími vozidly 

• B 2 – zákaz vjezdu všech vozidel 

• IP 4b – jednosměrný provoz 
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• P 4 – dej přednost v jízdě 

• 2 x IP 12 – vyhrazené parkoviště s určeným symbolem 225  

• B 24a – zákaz odbočování vpravo 

• B 24b – zákaz odbočování vlevo 

vodorovné dopravní značení: 

• 2 x V 10f – vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu 
těžce pohybově postiženou 

v místě: místní komunikace, ulice Za Dvorem a Tovární, Velké Pavlovice – dle situace v příloze 

termín: trvale od nabytí účinnosti opatření obecné povahy 
 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Za Dvorem a 

Tovární ve Velkých Pavlovicích (dále jen „místní komunikace ve Velkých Pavlovicích“): 

  

• Všechny součásti místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých Pavlovicích musí být 
umístěny a osazeny dle situace v příloze. 

• Provedení místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých Pavlovicích musí být v 
souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Dopravní značky a 
dopravní zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a 
technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou zejména normy 
ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 
(737010) „Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení a zkušební metody“  a dále 
technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 
„Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Veškeré dopravní značení 
bude v základní velikosti. 

• Všechny součásti místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých Pavlovicích musí být 
schváleného typu. Stálé svislé dopravní značky, výrobky pro vodorovné dopravní značení patří v 
souladu s ustanovením § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) k výrobkům, u kterých musí být posouzena shoda 
podle dikce § 5, § 5a nařízení vlády. 

• Odborné provedení místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých Pavlovicích podle 
tohoto stanovení zajistí Město Velké Pavlovice, IČO 283703, Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  
Velké Pavlovice. 

• Město Velké Pavlovice, IČO 283703, Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice bude 
zajišťovat následnou kontrolu a údržbu dopravních značek a dopravního zařízení na místních 
komunikacích ve městě Velké Pavlovice. 

• Tímto stanovením místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých Pavlovicích 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, stavebník je však povinen podle dikce § 
79 odst. 4 stavebního zákona zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické 
infrastruktury a zajistit jejich ochranu, a dále v souladu s dikcí § 152 odst. 1 stavebního zákona dbát 
na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví 
osob, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.  

• Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti opatření obecné povahy. 
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Odůvodnění 

 

Řízení z moci úřední ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých 
Pavlovicích bylo zahájeno na základě podnětu města Velké Pavlovice, IČO 283703, Náměstí 9. Května č.p. 
700/40, 691 06  Velké Pavlovice (dále jen „navrhovatel“) ze dne 20.03.2019. 
 
Důvodem pro podání podnětu pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých 
Pavlovicích je organizace dopravy v místě nově vybudovaného bytového domu v ulici Za Dvorem ve 
Velkých Pavlovicích. 
 
Svislé a vodorovné dopravní značky a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy ve věcech pozemních komunikací a provozu na nich, zejména v souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v souladu vyhláškou č. 
294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, a dále v souladu se 
zvláštními technickými předpisy, kterými jsou zejména normy ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní 
značení - Část 1: Stálé dopravní značky a ČSN EN 1436 (737010) „Vodorovné dopravní značení - 
požadavky na dopravní značení a zkušební metody“  a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na 
pozemních komunikacích“ 

 
Dotčeným orgánem v řízení vedeném pod spisovou značkou dop/4524/19/352 je v souladu s 
ustanovením § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu a podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 
provozu Policie České republiky. MěÚ Hustopeče, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 
správního řádu a § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení místní úpravy provozu na 
místních komunikacích v Hustopečích projednal s výše uvedeným dotčeným orgánem – viz. souhlasné 
stanovisko Policie České republiky pod č.j. KRPB-95577-1/ČJ-2019-060406-PAZ ze dne 23.04.2019. 
 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jsou-li součástí místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky 
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního 
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanoví příslušný 
správní orgán tuto úpravu provozu opatřením obecné povahy.  
Postup při vydávání opatření obecné povahy je obecně upraven v § 171 a následujících části šesté 
správního řádu a podrobnější procesní pravidla stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích jsou upravena v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Návrh opatření obecné povahy s 
odůvodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými v § 136 správního řádu doručí 
veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, 
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li tímto 
stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce, a dále vyzve dotčené 
osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. 
 

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy doručil návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po 
projednání s dotčeným orgánem (Policie České republiky) veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního 
řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Hustopeče a Městského úřadu Velké Pavlovice po dobu 30-ti dnů 
rovněž i způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). 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 proti návrhu opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
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Rozhodnutí o námitkách účastníků podle § 172 odst. 5 správního řádu: 
… bude doplněno 
 
 
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků podle § 172 odst. 5 správního řádu: 
… bude doplněno 
 
 

Příloha: 
- Situace místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Za Dvorem a Tovární ve 

Velkých Pavlovicích v místě nově vybudovaného bytového domu 

 

 
K návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích ve Velkých Pavlovicích může 
kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu písemné odůvodněné námitky. Správní orgán je 
povinen se připomínkami zabývat a vypořádat se s nimi a o námitkách rozhodnout v odůvodnění 
opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, oznámí správní 
orgán veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v 
obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li 
tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné 
povahy ve věci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Dle ustanovení § 25 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, touto veřejnou vyhláškou odbor 
dopravy Městského úřadu Hustopeče: 

 
v y z ý v á 

 
 
dotčené osoby, aby k tomuto návrhu opatření obecné povahy ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění 
podávaly u správního orgánu písemné odůvodněné připomínky a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky v 
zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
S návrhem výše uvedeného opatření obecné povahy se lze také seznámit v budově Městského úřadu 
Hustopeče, odboru dopravy, v úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod, úterý a čtvrtek 8:00 – 
14:00, nebo i jindy po domluvě na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu. 
 
 

         „otisk razítka“ 

 
 

 

Mgr. Dana Prajková v. r. 
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                            
 
vyhotovil: Bc. Jan Strmiska 
oprávněná úřední osoba 
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Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí 
být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hustopeče a Městského úřadu Velké Pavlovice po 
dobu 30 dnů. 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
 

Obdrží: 
Navrhovatel: 
Město Velké Pavlovice, IČO 283703, Náměstí 9. Května č.p. 700/40, 691 06  Velké Pavlovice 
 
 
Ostatní dotčené osoby:  
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Hustopeče, odbor dopravy tento návrh 
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 
MěÚ Hustopeče a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem 
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.  
 
 
Dotčený orgán:  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav 
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