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18. 5. 2020

Dle rozdělovníku

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy, kterým se dočasně zakazuje (omezuje) stání nebo zastavení na místních
komunikacích v souvislosti s blokovým čištěním místních komunikací v obci Hrušovany u Brna

Obecní úřad Hrušovany u Brna silniční správní úřad, příslušný podle § 10, 11, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 40, odst. 5 a § 19a zákona 13/1997 o
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen silniční zákon) a na
základě podnětu Obce Hrušovany u Brna ze dne 18. 5. 2020
oznamuje podle § 171 a následující SŘ
Opatření obecné povahy, kterým se dočasně zakazuje (omezuje) stání nebo zastavení na místních
komunikacích v souvislosti s blokovým čištěním místních komunikací v obci Hrušovany u Brna,
které bude realizováno takto a za těchto podmínek:
1. V souladu s opatřením obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích
v obci Hrušovany u Brna v souvislosti s blokovým čištěním místních komunikací zn. č. j. OD/9233/2019-2
KR, které vydal Odbor dopravy Městského úřadu Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice.
2. Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení, příloha č. OD/9233/19/KR v souladu
s ČSN EN 12899-1, s vyhl. Č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,
technickými podmínkami č. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
a VL. 6.1. „Svislé dopravní značky“, vše v platném znění.
3. Svislé dopravní značky budou základní velikosti.
4. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných norem,
nařízení a zásad.
5. Dopravní zařízení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné dopravní značení. Na jednom
sloupku budou umístěny max 2 dopravní značky.
6. Realizace bude probíhat v termínu: dle plánu údržby komunikací obce Hrušovany u Brna
7. Vzhledem k tomu, že předložený návrh blokového čištění v rámci jednotlivých etap zakazuje stání
v rozsáhlém území obce, bude na dodatkových tabulkách uveden přesný časový interval zakazující stání
v jednotlivých ulicích dle plánu údržby, nikoli obecný čas zakazující stání vozidel v celé oblasti, a to
z důvodu znemožňující parkování vozidel v celé oblasti s odkazem na problémy statické dopravy.
8. Dopravní značení bude osazeno nejméně 7 dnů před prvním dnem dočasného zákazu stání.
9. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně odstraněno ve dni, který je
uveden na dodatkové tabulce.
10. Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO vydala stanovisko k DZ č. j. KRPB-56256-2/ČJ-2019-0600DI-HRB,
ze dne 25. 4. 2019 s podmínkami, které je potřeba dodržet:

Masarykova 17
664 62 Hrušovany u Brna
Česká republika

IČO: 00281824
DIČ: CZ00281824
ID obce: 4883

Tel: +420 547 237 117
Tel/Fax: +420 547 236 117
mobil: +420 602 766 388

E-mail:
podatelna@ouhrusovany.cz
www.hrusovanyubrna.cz

Bankovní spojení:
ČS a.s. Židlochovice
2022877339/0800

Při umisťování přechodného dopravního značení do tělesa chodníku je nutné respektovat
ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- Instalování dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 261/200 Sb., vyhláškou č.
294/2015 Sb., technickými podmínkami TP 65, 66 (které upravují podrobnosti o užití, umístění a
provedení jednotlivých dopravních značek) a nařízení Ministerstva dopravy ČR o užití
certifikovaných výrobků.
- S odkazem na § 78 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., musí být přenosné dopravní značení odstraněno
z uličního prostoru ve dni, který je uvedený na dodatkové tabulce.
11. Odpovědný pracovník za provedení tohoto opatření: Vladimír Lazar, místostarosta obce, tel.: 602 553 488
12. Toto opatření obecné povahy, kterým se dočasně zakazuje (omezuje) stání nebo zastavení na místních
komunikacích v souvislosti s blokovým čištěním místních komunikací v obci Hrušovany u Brna nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
13. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní orgán
z vlastního podnětu nebo z podnětu Odboru dopravy MěÚ Židlochovice či z podnětu příslušného orgánu
Policie ČR stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu
změnit.
Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručuje příslušný správní úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
-

Odůvodnění:
Na základě podnětu ze dne 18. 5. 2020, který podala Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62
Hrušovany u Brna, IČ: 00281824, bylo zahájeno Silničním správním úřadem Hrušovany u Brna řízení
v uvedené věci.

Poučení účastníků o odvolání:
Proti opatření obecné povahy, na základě ustanovení § 173 odst. 2 SŘ, nelze podat opravný prostředek. Soulad
opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2 posoudit v přezkumném řízení.

Vladimír Lazar
místostarosta obce

Poznámka:
OÚ Hrušovany u Brna vyvěsí tuto vyhlášku na Úřední desce po dobu celých 15 dnů. Vyvěšení musí být
provedeno i elektronicky.
Obdrží:
Účastník: Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 00281824

Další dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Obecní úřad Hrušovany u Brna toto opatření obecné
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením písemnosti na úřední desce Obecního úřadu Hrušovany u Brna a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dále obdrží – na vědomí:
Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
MěÚ Židlochovice, Odbor dopravy
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