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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 
 
 
Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice 
příslušný 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  krajských silnicích II. a III. třídy ( dále jen 
“ silnice “ ) a na místních komunikacích ( dále jen  “ MK “ ) , zahájil dne 30.4.2014 na 
základě podané žádosti od Obce Nemochovice, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice, IČ: 
00373508, (dále jen žadatel)  řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části 
šesté zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci 
 

stanovení místní úpravy provozu 
 

na silnici III/43341 a na  navrhované místní komunikaci v obci Nemochovice 
 

podle schválené dokumentace dopravního značení vypracované právnickou osobou: BAPO 
s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov, dále jen („projektová dokumentace“) v rámci  akce 
 

„Výstavba rodinných domů v Nemochovicích“ 
– komunikace a IS, SO 01 - komunikace 

 
Městský úřad Bučovice, odbor správních agend v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 
správního řádu návrh stanovení místní  úpravy provozu na silnici III/43341 a na navrhované  
místní  komunikaci v obci Nemochovice projednal s dotčeným orgánem, kterým je v souladu  
s dikcí § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 
provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní  
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inspektorát Vyškov, Brněnská 7a), Vyškov, jehož písemné vyjádřené ze dne 16.10.2013 pod 
č.j. KRPB-255964-2/ČJ-2013-061806 je jedním z podkladů tohoto řízení. 
  
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43341 a na navrhované místní 
komunikaci v obci Nemochovice se přímo dotýká zájmů žadatele jako vlastníka místních 
komunikací a  státní příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ:70932581 (právnická osoba pověřená výkonem 
vlastnických práv státu k sil. III/43341),   dále vlastníků nemovitostí sousedícíh s průjezdním 
úsekem těchto komunikací na nichž má být umístěno svislé a vodorovné dopravní značení a 
dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených komunikacích v obci 
Nemochovice.  
 
Tento návrh opatření obecné povahy  ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici 
III/43341 a na navrhované místní komunikaci v obci Nemochovice se týká doplnění  
dopravního značení , dle grafické přílohy v následujícím rozsahu:  
na silnici III/43341 dopravní značku  P2) „Hlavní pozemní komunikace“ 
                                 s dodatkovou tabulkou  E2b) „Tvar křižovatky“  
na navrhované místní komunikaci dopravní značku IP 26a) „Obytná zóna“ a IP 26b) „Konec 
obytné zóny“ IP 12) „ Vyhrazené parkoviště“ pro vozidla se speciálním  označením č.  O1 
včetně vodorovného dopravního značení  V10f). 
V místě napojení  navrhované místní komunikace na silnici III/43341je navržena dopravní 
značka P6) „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
 
Návrh opatření obecné povahy správní orgán doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své 
úřední desce a na úřední desce Obecního úřadu Nemochovice. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu je dokumentace velkého rozsahu, nebude 
v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce  
v úplném znění a lze se s ním seznámit v kanceláři Městského úřadu v Bučovicích, odboru 
správních agend, dveře č. 129 ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění – ve dnech pondělí 
a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin a v ostatních pracovních dnech v době od 8.00 do 
13.30 hodin. 
 
Zároveň bude úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43341 a na 
navrhované místní komunikaci v obci Nemochovice  včetně odůvodnění zveřejněno 
dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu Bučovice webová stránka 
www.bucovice.cz  a na úřední desce OÚ Nemochovice jako příloha tohoto oznámení. 
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy 
provozu na silnici III/43341 a na navrhované místní komunikaci v obci Nemochovice  
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Bučovice písemné připomínky a v souladu s dikcí 
§ 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici 
III/43341 a na navrhované místní  komunikaci v obci Nemochovice vlastníci nemovitostí 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
tímto opatřením obecné povahy  přímo dotčeny,  podat proti návrhu k Městskému úřadu 
Bučovice písemné odůvodněné námitky. 
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Městský úřad Bučovice, odbor správních agend podle § 172 odst. 1 správního řádu  
 
                                                      v y z ý v á     
 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43341 a na 
navrhované místní komunikaci  v obci Nemochovice  podávaly písemné připomínky nebo 
písemné odůvodněné námitky doručením Městskému  úřadu Bučovice, odboru správních 
agend ve lhůtě do 30 dnů ode dne  jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je 
správním orgánem stanovena v souladu s dikcí § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek 
definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je 
stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronislava Streitová 
pověřený úředník 
odboru správních agend 
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Na úřední desce: 
 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………..            Sejmuto dne:……………………………. 
                         razítko a podpis oprávněné osoby                 razítko a podpis oprávněné osoby 

 
 
 
 
 
V elektronické podobě: 
 
Vyvěšeno dne:……………………………..            Sejmuto dne:……………………………. 
                         razítko a podpis oprávněné osoby                 razítko a podpis oprávněné osoby 

 
 
 
Doručí se: 
 

• Obec Nemochovice, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice     (žadatel)             
 

Právnická osoba pověřená výkonem vlastnických  práv k dotčené silnici III. třídy: 
• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82 Brno, IĆ: 709 32 581. adresa pro doručování: Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje, p.o.k. Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov    - D  k3nk8e7 

 
Ostatní dotčené osoby podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu:        

• V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Bučovice toto 
oznámení o návrhu 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 Bučovice a OÚ Nemochovice a současně 
bude zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude 
písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení 
místní úpravy provozu na silnici III/43341 a na navrhované místní komunikaci v obci 
Nemochovice. 

 
Dotčený orgán:  

• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,  Dopravní inspektorát Vyškov, 
Brněnská 7a, 682 01 Vyškov   

 
Dále se doručí: 

• MÚ Bučovice – podatelna – ke zveřejnění na úřední desce 
• Obec Nemochovice ke zveřejnění na  http://nemochovice.wz.cz  se žádostí o bezodkladné 

vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání 
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.                                                                                                                                                                         
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                                                                                          Příloha č.1 k č.j. MÚB/ÚDA-10044/2014 Str 
  
O d ů v o d n ě n í 
 

Řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu  na silnici III/43341 a na navrhované místní 
komunikaci v obci Nemochovice v rámci akce „Výstavba rodinných domů v Nemochovicích– 
komunikace a IS, SO 01 – komunikace bylo zahájeno na základě podnětu Obce 
Nemochovice, IČ: 00373508 ze dne 30.4.2014, který byl doložen projektovou dokumentací –
vypracovanou právnickou osobou: BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 47, 683 01 Rousínov, IČ: 
26230283.   Řízení se týká trvalého dopravního značení na navržené místní komunikaci 
v nové lokalitě rodinných domů a označení napojení nové MK na silnici III/43341 v km 4,072 
v obci Nemochovice k zajištění bezpečnosti silničního provozu. 
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