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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 

 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend (dále jen „správní orgán“), podle ust. § 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 silnici 
II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, zahájil na základě 
písemného podnětu ze dne 04.01.2022, který podal žadatel  rch architects s.r.o., se sídlem 
Svratecká 862, 667 01 Židlochovice, IČ: 06975089 podaného v zastoupení podnikající fyzickou 
osobou Ing. Veronika Káňová, se sídlem Fanderlíkova 2110/15, 616 00 Brno – Žabovřesky, 
IČ: 75753707 (dále jen „podatel“), řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 
a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu, ve věci: 
 
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Otnice,    
 
dle předložené projektové dokumentace s názvem akce: „SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ 
OTNICE“, obsah: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES SO 15, číslo výkresu: D2.2.02, a s názvem: 
„SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ OTNICE“, obsah: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, číslo 
výkresu: C.1, kterou vypracovala právnická osoba Ateliér DPK, s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 
602 00 Brno.  
 
Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 
provozu policie (dále jen „dotčený orgán“). V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním 
provozu projednal správní orgán návrh stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, 
tedy s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Vyškov, Dopravní inspektorát (dále jen „dotčený orgán“), jehož vyjádření č. j. KRPB-4698-1/ČJ-
2022-061206- MS ze dne 07.01.2022 je jedním z podkladů tohoto řízení.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
S návrhem se lze seznámit mimo elektronické úřední desky též v kanceláři Městského úřadu 
Slavkov u Brna, Odboru správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních 
agend (Mgr. L. Pilátová, Palackého náměstí 260), Po a Stř  8:00 – 17:00 hod., a to ve výše 
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uvedené lhůtě.  
 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Otnice, dle předložené 
projektové dokumentace se přímo dotýká zájmů podatele (rch arcitects s.r.o., IČ: 06975069), dále 
právnické osoby, která je pověřena výkonem vlastnických práv k místní komunikaci (obec Otnice, 
IČ: 00292206), a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených pozemních 
komunikacích.   
  
Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Otnice, bude 
také zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce města Slavkov u  Brna webová stránka 
www.slavkov.cz. 
  
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na 
místní komunikaci v obci Otnice, dle předložené projektové dokumentace, kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit 
u Městského úřadu Slavkov u Brna písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 
správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
podat proti návrhu k Městskému úřadu Slavkov u Brna písemné odůvodněné námitky. Městský 
úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně 
správních agend podle § 172 odst. 1 správního řádu  
 

v y z ý v á 
 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Otnice 
dle předložené projektové dokumentace, podávaly písemné připomínky nebo písemné 
odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Slavkov u Brna 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 ust. § 39 správního řádu a lhůta 
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Libuše Pilátová v. r. 
 
vedoucí odboru správních činností  
a živnostenského úřadu    
          
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
musí být vyvěšeno na úřední desce – města Slavkov u Brna a obce Otnice po dobu 30 dnů.  
 
 
 
 
 
Na úřední desce: 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                    Sejmuto dne:……………………………… 
razítko a podpis oprávněné osoby                           razítko a podpis oprávněné osob 
 

 
otisk razítka 
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Doručí se: 
 
Podatel: 
 

• rch architects s.r.o., se sídlem Svratecká 862, 667 01 Židlochovice, IČ: 06975089 
v zastoupení Ing. Veronikou Káňovou, se sídlem Fanderlíkova 2110/15, 616 00 Brno – 
Žabovřesky, IČ: 75753707 – DS,  

 
Dotčené osoby: 
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor 
správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend 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 města Slavkov u Brna, obce Otnice, 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 místní komunikaci v obci Otnice.  
 
Dotčený orgán: 
 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby 
dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno – Veveří s adresou pro doručení Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS,  
 

Dále se doručí: 

• Městský úřad Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, 
Odbor SÚÚPŽP – O, 

• obec Otnice, se sídlem Dědina 479, 683 54 Otnice, IČ: 00292206  – DS 
 

 
K vyvěšení na úřední desce: 

• obec Otnice, se sídlem Dědina 479, 683 54 Otnice, IČ: 00292206  – DS, 

• město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 00292311, podatelna – ÚD, 

 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu 
30 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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Odůvodnění:  
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend obdržel dne 04.01.2022 podnět výše uvedeného žadatele, který byl 
zaevidován pod č. j. SC/529-22, ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 
v obci Otnice, dle předložené projektové dokumentace s názvem akce: „SOUBOR RODINNÝCH 
DOMŮ OTNICE“, obsah: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES SO 15, číslo výkresu: D2.2.02, a 
s názvem: „SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ OTNICE“, obsah: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ, číslo výkresu: C.1, kterou vypracovala právnická osoba Ateliér DPK, s.r.o., se sídlem 
Šumavská 416/15, 602 00 Brno.  
 
V rámci výstavby „SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ OTNICE“ je nově navržená komunikace, kdy její 
levá větev navazuje na stávající zpevněnou plochu a obratiště na konci ulice Nová v obci Otnice. 
Od napojení je vedena jihozápadním směrem až po existující polní cestu při plotech zahrádek. 
V prostoru připojení navrhované komunikace na tuto polní cestu je navrženo obratiště tvaru T 
s ověřením pro vozidlo kategorie N2. Z obratiště je zajištěna návaznost na stávající cestu v obou 
směrech. Celá komunikace je řešena jako obytná zóna, včetně příslušného dopravního značení IZ 
5 a „Obytná zóna“ a IZ 5b „Konec obytné zóny“.  Konec zóny bude umístěn při výjezdu z obytné 
zóny po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“. Fyzické omezení rychlosti je 
zajištěno pomocí příčného zpomalovacího prahu a šikan. Pravá větev komunikace navazuje na 
stávající zpevněnou plochu a obratiště na konci ulice Nová v obci Otnice. Od napojení je vedena 
severovýchodním směrem až po existující polní cestu. Od tohoto místa nahrazuje stávající cestu 
jižním směrem v celé její délce až po existující zpevněnou komunikaci v nepojmenovaném 
prostoru při ulici Dědina. Je zajištěna návaznost na stávající cestu v obou směrech. Celá 
komunikace je řešena jako obytná zóna, včetně příslušného dopravního značení IZ 5 a „Obytná 
zóna“ a IZ 5b „Konec obytné zóny“. Konec obytné zóny bude umístěn při výjezdu z obytné zóny po 
levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“. Nově zbudovaná komunikace bude 
zařazena do kategorie místních komunikací. V projektu je navrženo 18 parkovacích stání, z čehož  
jedno stání bude vyhrazeno pro osoby na invalidním vozíku. Vyhrazené parkoviště bude 
vyznačeno svislým dopravním značením IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s vyznačením symbolu č. 
225 „ Osoba na invalidním vozíku“, doplněné vodorovným dopravním značením V 10f „Vyhrazené 
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou“. Jednotlivá parkovací místa budou na asfaltové komunikaci provedena vodorovným 
dopravním značením V 10a „Stání podélné“. Parkovací stání v prostoru dlážděné vozovky budou 
proveden z dlažby odlišné barvy (např. červené). Umístění příčných zpomalovacích prahů bude 
provedeno v souladu s TP 85 „Zpomalovací prahy“. 
 
Na základě výše uvedeného podnětu zahájil zdejší správní orgán řízení dle ust. § 171 a následující 
části šesté správního řádu a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu ve věci vydání závazného opatření obecné povahy. 
 
V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh stanovení 
místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, tedy s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského 
kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát (dále jen „dotčený orgán“), jehož vyjádření č. j. 
KRPB-4698-1/ČJ-2022-061206- MS ze dne 07.01.2022 je nedílnou součástí tohoto řízení. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Provedení svislých a vodorovných dopravních značek bude v souladu s oddílem 1 „Úprava 
provozu na pozemních komunikacích“ dílu 4 „Úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích“ hlavy II „Provoz na pozemních komunikacích“ části první zákona o silničním 
provozu, v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění, a dále v souladu s normou ČSN EN 12899 – 1 „Stálé 
svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“ a ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní 
značení  - požadavky na dopravní značení“, a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení 
na pozemních komunikacích“. Použití a umístění příčných zpomalovacích prahů bude provedeno 
dle TP 85 „Zpomalovací prahy“. 

mailto:podatelna@meuslavkov.cz

		2022-01-13T08:37:44+0100


	



