KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Č. j.: JMK 125729/2019

S. zn.: S- JMK 103862/2019/OD

Brno dne 05.09.2019

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 4
písm. b) 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“) ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy,
na základě písemného podnětu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic
České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, IČ 659 93 390 (dále jen „Ředitelství silnic
a dálnic České republiky“) podaného v zastoupení právnickou osobou Linio Plan, s.r.o., se sídlem
Brno, Sochorova 3178/23, IČ 277 38 809 dne 16.07.2019,
zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona o silničním provozu ve věci:

stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/50 Brno - Holubice - Uherské Hradiště - státní hranice
v místě km 31,454 - 32,466 jejího provozního staničení, t.j. v úseku začínajícím na začátku obce
Brankovice a končícím na konci této obce, na pozemcích parcelní číslo st. 253, st. 265/2, st. 269,
st. 273, st. 288, st. 292, st. 339/1, 1032/1, 1032/3, 1032/5, 1032/9, 1033/1, 2055/43, 2055/83,
2055/93, 2056/4, 2056/7, 2056/42, 2056/60, 2056/62, 2236/10, 2237/2, 2238/1, 2257/3, 4092/5,
4101/1 a 4101/2 v katastrálním území Brankovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský

v rámci stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH - VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY“
podle výkresů „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. ČÁST“, „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 2. ČÁST“ a „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - KŘIŽOVATKA“ dokumentace pro stavební povolení
zpracované projektantem Linio Plan, s.r.o. v listopadu 2018 pod číslem zakázky L-18-012-003.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a § 77
odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50
projednal s dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v řízení vedeném pod spisovou značkou
S - JMK 103862/2019/OD je v souladu s dikcí § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie.
Písemné souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, Brno (dále jen „Policie České republiky“)
ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu je jedním z nezbytných podkladů tohoto řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh místní úpravy provozu na silnici I/50 zahrnuje též změnu umístění
přechodů pro chodce, nutno konstatovat, že tímto opatřením obecné povahy může být dotčeno
právo Městyse Brankovice, se sídlem Brankovice, Náměstí 101, IČ 002 91 668 (dále jen „Městys
Brankovice“) na samosprávu v oblasti péče o ochranu a rozvoj dopravy ve smyslu § 35 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedeného důvodu je dalším
dotčeným orgánem v tomto řízení v souladu s dikcí § 136 odst. 2 správního řádu Městys Brankovice.
Krajský úřad Jihomoravského kraje písemností č.j. JMK 113658/2019 ze dne 15.08.2019 oznámil
zahájení řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících
části šesté správního řádu a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona o silničním
provozu, které je vedeno u zdejšího úřadu pod spisovou zn. S - JMK 103862/2019/OD, a současně
požádal Policii České republiky a Městys Brankovice o písemné vyjádření ve smyslu ustanovení § 77
odst. 3 zákona o silničním provozu k návrhu místní úpravy provozu na silnici I/50 Brno - Holubice Uherské Hradiště - státní hranice v místě km 31,454 - 32,466 jejího provozního staničení, t.j. v úseku
začínajícím na začátku obce Brankovice a končícím na konci této obce v katastrálním území
Brankovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský v rámci stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH - VÝMĚNA
KRYTU VOZOVKY“ podle výkresů „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. ČÁST“, „SITUACE
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 2. ČÁST“ a „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - KŘIŽOVATKA“ dokumentace
pro stavební povolení zpracované projektantem Linio Plan, s.r.o. v listopadu 2018 pod číslem zakázky
L-18-012-003. Písemné souhlasné stanovisko Policie České republiky č.j. KRPB-20466-14/ČJ-20190600DP ze dne 20.08.2019 a písemné souhlasné stanovisko Městyse Brankovice zn. Branko-564/2019
ze dne 29.08.2019 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu jsou nezbytnými
podklady v tomto řízení.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 se přímo dotýká zájmů státní příspěvkové
organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky (stavebník stavby „I/50 BRANKOVICE, PRŮTAH VÝMĚNA KRYTU VOZOVKY“ a právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv České republiky
k dotčené silnici I. třídy), dále Městyse Brankovice (stavebník světelného signalizačního zařízení),
a dále osoby Karel Bača, sídlem Bučovice, Úlehla 1025, IČ 494 10 881 (stavebník informativních
značek jiných č. IJ 11a „Restaurace“). Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 se dále
dotýká vlastníků výše definovaných pozemků, na nichž mají být umístěny dopravní značky a dopravní
zařízení, a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici I/50. Toto stanovení je tedy
závazným úkonem Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci místní úpravy provozu na silnici
I/50, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu osob.
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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 Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy,
oddělení pozemních komunikací dveře č. 236 ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění - ve dnech
pondělí a středa v době od 8.00 do 16.00 hodin a v ostatních pracovních dnech v době od 8.00
do 15.00 hodin. Zároveň bude úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50,
včetně odůvodnění, zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce Jihomoravského kraje webová
stránka www.kr-jihomoravsky.cz jako příloha tohoto oznámení.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/50 kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u Krajského úřadu Jihomoravského kraje písemné připomínky
a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/50 vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu
ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje písemné odůvodněné námitky.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá dotčené osoby,
aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/50 podávaly písemné připomínky
nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
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.

Otisk razítka

Mgr. Jana Červinková, v.r.
vedoucí oddělení pozemních komunikací
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Vyvěšeno dne:…………………………………………………

Sejmuto dne:………………………………………………….

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:
Vlastník dotčené silnice I. třídy:


Česká republika v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o., se sídlem Praha,
Na Pankráci 56, IČ 659 93 390 v zastoupení Linio Plan, s.r.o., se sídlem Brno, Sochorova 3178/23,
IČ 277 38 809 - D

Ostatní dotčené osoby:


V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje 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 Krajského úřadu Jihomoravského kraje a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní
úpravy provozu na silnici I/50. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně
po dobu 15 dnů.

Dotčené orgány:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní
policie, Kounicova 24, Brno, IČ 751 51 499, k rukám Ing. Lubomíra Sedláka - D



Městys Brankovice, se sídlem Brankovice, Náměstí 101, IČ 002 91 668 - D
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Dále se doručí:


Karel Bača, IČ 494 10 881, Úlehla 1025, 685 01 Bučovice - L



Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, úsek silniční dopravy, Jiráskova 502, Bučovice,
IČ 002 91 676 - D



Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního
úřadu, obecný stavební úřad, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D



Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí a stavebního úřadu, oddělení stavebního
úřadu, silniční správní a speciální stavební úřad, Jiráskova 502, Bučovice, IČ 002 91 676 - D



Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, Brno,
IČ 751 51 499, adresa pro doručování: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, Vyškov - D



Úřad Městyse Brankovice, se sídlem Brankovice, Náměstí 101, IČ 002 91 668 - D
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnů
a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Za správnost vyhotovení:
Ing. Božena Hedvíková
referent oddělení pozemních komunikací
a oprávněná úřední osoba odboru dopravy
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