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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, 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
silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových
komunikacích (dále jen "VPÚK"), zahájil dne 15.12.2020 na základě podnětu fyzické osoby Jerzy
Stebel, Lípová 424, 664 84 Zastávka, IČ: 76374378, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle
ustanovení § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a podle § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 77

odst. 5) zákona o silničním provozu ve věci
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Letonice, ul. Úvoz
parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice, v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD NA PARCELE
ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“, z důvodu instalace dopravního zařízení - dopravního
zrcadla 66 x 46cm pro výhled ze sjezdu do jednosměrné silnice,
podle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jerzy Stebel., Lípová 424, 664
84 Zastávka, výkres „SITUACE – ROZHLEDOVÝ TROJŮHELNÍK“ část: SO 01, č. zakázky:
HD1239, č. výkresu D.2.4.1 datum 05/2020 , název akce: „Novostavba RD na p.č. 6705
v Letonicích“.
Dotčeným orgánem v tomto řízení je, v souladu s ustanovením § 136 odst. 1 písm. b) správního
řádu a ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, Policie České
republiky. Písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Územního odboru Vyškov, Dopravního inspektorátu, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne
25.01.2021 pod č. j. KRPB-7908-1/ČJ-2021-061206-MS. Jedná se o instalaci dopravního zařízení
- dopravního zrcadla na místní komunikaci ul. Úvoz, parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice.
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Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle předložené projektové
dokumentace se přímo dotýká zájmů žadatele jako vlastníka předmětné komunikace a vlastníků
nemovitostí sousedících s průjezdním úsekem této komunikace, na níž má být umístěno svislé
dopravní značení; a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu.
Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Letonice, ul.

Úvoz parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice, v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD NA PARCELE
ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“, z důvodu instalace dopravního zařízení - dopravního
zrcadla 66 x 46cm pro výhled ze sjezdu do jednosměrné silnice, dle předložené projektové
dokumentace, včetně odůvodnění, bude zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce
Městského úřadu Bučovice, webová stránka www.bucovice.cz a na úřední desce obce Letonice,
webová stránka www.letonice.cz.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
místní komunikaci v obci Letonice, ul. Úvoz parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice, v rámci stavby

„NOVOSTAVBA RD NA PARCELE ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“, z důvodu instalace
dopravního zařízení - dopravního zrcadla 66 x 46cm pro výhled ze sjezdu do jednosměrné
silnice. Kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy, které mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Bučovice, Odboru správních agend, Úseku
silniční dopravy 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 Bučovice, Odboru správních agend, Úseku silniční dopravy písemné
odůvodněné námitky. Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy,
podle § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci

Letonice, ul. Úvoz parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice, v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD
NA PARCELE ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“, z důvodu instalace dopravního zařízení dopravního zrcadla 66 x 46cm pro výhled ze sjezdu do jednosměrné silnice podávaly
písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Bučovice,
Odboru správních agend, Úseku silniční dopravy
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 ustanovení § 39 správního řádu a lhůta
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního
řádu.

Mgr. et Mgr. Jitka Lábrová, v.r.
oprávněná úřední osoba
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Příloha:
Výkres „SITUACE – ROZHLEDOVÝ TROJŮHELNÍK“ část: SO 01, č. zakázky: HD1239, č.
výkresu D.2.4.1 datum 05/2020
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo
námitek musí být vyvěšena nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce MÚ Bučovice a na
úřední desce obce Letonice.
Na úřední desce
Vyvěšeno dne: …………………………..
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Sejmuto dne: ……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

V elektronické podobě
Vyvěšeno dne: …………………………..
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Sejmuto dne: ……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby, která
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Rozdělovník:
Spis OD-907/2021-lab
Žadatel:
(doručení jednotlivě)
− Ing. Jerzy Stebel., Lípová 424, 664 84 Zastávka
Dotčené osoby:
(doručení veřejnou vyhláškou)
− V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Bučovice, Odbor
správních agend, Úsek silniční dopravy 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 Bučovice a obce Nesovice 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 Letonice, ul. Úvoz parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice, v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD
NA PARCELE ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“, z důvodu zřízení nového dopravního zrcadla 66 x
46cm pro výhled ze sjezdu do jednosměrné silnice.

Dotčený orgán:
(doručení jednotlivě)
− Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – ID DS: jydai6g
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Dále se doručí:
− Městský úřad Bučovice, podatelna, se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné
povahy na úřední desce po dobu nejméně 30 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedené době

− Obec Letonice, Osvobození 112, 683 35 Letonice, ID DS: vsjbc6g, se žádostí o bezodkladné
vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce po dobu nejméně 30 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době
− Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, Odbor ŽP a SÚ – Úsek silničního
hospodářství, zde
− Správa a údržba silnic, p. o. k., IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 499/3, 602 00 Brno, oblast
Střed, ID DS: k3nk8e7

Příloha č. 1 k č. j.: MUB/OD-4563/2021 lab

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odůvodnění:
Dne 15.12.2020 obdržel Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy,
podnět právnické osoby – fyzická osoba 00292141, Nesovice 305, 683 33 Nesovice ve věci
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Letonice, ul. Úvoz parc. č. KN 88/1
v k.ú. Letonice, v rámci stavby „NOVOSTAVBA RD NA PARCELE ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“,
z důvodu zřízení nového dopravního zrcadla 66 x 46cm pro výhled ze sjezdu do jednosměrné
silnice, vše podle předložené projektové dokumentace.
Na tuto místní úpravu provozu byla vypracována projektová dokumentace Ing. Jerzy Stebel.,
Lípová 424, 664 84 Zastávka, IČ: 76374378, výkres „SITUACE – ROZHLEDOVÝ TROJŮHELNÍK“
část: SO 01, č. zakázky: HD1239, č. výkresu D.2.4.1 datum 05/2020, název akce: „Novostavba
RD na p.č. 6705 v Letonicích“.
Z důvodu zajištění bezpečnosti dopravního provozu jde o instalaci dopravního zařízení dopravního zrcadla na místní komunikaci parc. č. KN 88/1 v k.ú. Letonice, v rámci stavby
„NOVOSTAVBA RD NA PARCELE ČÍSLO 6705 V LETONICÍCH“, pro zajištění rozhledových
poměrů do jednosměrné ulice, je nutno zřídit nové dopravní zrcadlo. Rozhled na severozápadní
stranu do jednosměrné zajistí dopravní zrcadlo 66 x 46 cm, které bude natočené do příjezdu z této
jednosměrné silnice.
Realizace dopravního značení bude provedena dle schválené projektové dokumentace.
Předložený návrh je v souladu s technickými podmínkami TP 65 (II. vydání) "Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích", v souladu s normou ČSN EN 12899 – 1 "Stálé svislé
dopravní značení", TP 133, TP 119 „Odrazová zrcadla“ a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl předložený návrh projednán
s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 25.01.2021 pod č. j. KRPB-7908-1/ČJ2021-061206-MS.
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