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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3769 a na místních
komunikacích v obci Štěchov
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako věcně, funkčně
a místně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně
přístupných účelových komunikacích, zahájil dne 15.03.2021, na základě žádosti obce Štěchov, Štěchov
29, 679 71 Lysice, IČO 00542890, podané v zastoupení na základě písemné plné moci společností
ZLINMARK DZ, s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČO 04262701 (dále jen „žadatel“), řízení
o návrhu opatření obecné povahy, podle ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona
o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3769 a na místních
komunikacích (dále jen „MK“) v obci Štěchov.
Na silnici III/3769 (Lysice – Bedřichov – Tasovice) a na MK v obci Štěchov je navržena místní úprava
provozu podle předložené projektové dokumentace s názvem „OBEC ŠTĚCHOV – TRVALÉ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ“, vypracované společností ZLINMARK DZ, s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno,
IČO 04262701.
K žádosti o stanovení výše uvedené místní úpravy provozu v obci Štěchov se včetně
grafického návrhu dopravního značení v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu písemně vyjádřil dotčený orgán, kterým je v tomto případě Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko,
Bezručova 31, 678 11 Blansko, a to pod č.j. KRPB-108185-2/ČJ-2019-060106, ze dne 02.07.2020,
pod č.j. KRPB-211472-2/ČJ-2020-060106, ze dne 03.12.2020 a pod č.j. KRPB-27374-2/ČJ-2020-060106,
ze dne 02.03.2021. Uvedená vyjádření spolu s grafickým návrhem dopravního značení jsou podkladem
tohoto řízení.
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Odůvodnění
Žadatel k výše uvedené místní úpravě provozu podle projektové dokumentace s názvem „OBEC
ŠTĚCHOV – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ na silnici III/3769 a na MK v obci Štěchov, uvádí následující
důvody:
V12a – žlutá klikatá čára (zákaz stání) – vzhledem k nerespektování ustanovení § 27 odst. 1 písmeno n)
zákona č. 361/2000 Sb., kde se uvádí, že řidič nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní
komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, je v souladu s TP
133 navrženo umístění dopravní značky V12a ke zdůraznění zákazu stání vyplývajícího z obecné úpravy
pravidel provozu. Zdůraznění tohoto zákazu pomůže eliminovat situace, kdy zaparkovaná vozidla brání
svozu odpadu ze sběrného místa na kontejnery TKO a stáni vozidel u vjezdu k RD č. p. 22. Dále navržené
opatření bude mít i dopad estetický, kdy v případě, že není možné odpad vyvézt, dochází
k nežádoucímu přeplnění těchto kontejnerů odpady.
DZ B13 „3,5 t“ („Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez)
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ – vzhledem k bezdůvodnému
projíždění nákladních vozidel a jízdních souprav na MK s nevyhovujícími šířkovými poměry, dochází
průjezdem těchto vozidel k poškozování sloupů el. vedení, k poškozování plotů nebo fasád přilehlých
domů. Umístěním uvedených dopravních značek chce obec Štěchov, jakožto vlastník a správce
předmětných MK, zamezit poškozování sloupů el. vedení, k poškozování plotů nebo fasád přilehlých
domů a zároveň snížit jejich zatěžování a tím snížit náklady na jejich údržbu. Tato úprava se vztahuje
pouze na místní část obce Štěchov V Chaloupkách, kdy dotčeným vlastníkům nemovitostí bude
umožněn vjezd do této lokality včetně vozidel převyšujících okamžitou hmotnost 3,5 t (dodatková
tabulka „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“).
IP 4b („Jednosměrný provoz“) a B2 („Zákaz vjezdu všech vozidel“) – vzhledem k šířkovým poměrům
místních komunikací v lokalitě „V Chaloupkách“ dochází k situacím, kdy se protijedoucí vozidla obtížně
vyhýbají, tedy buď musí jedno z vozidel vždy část úseku vycouvat, nebo se vozidla vyhýbají tak, že může
dojít k poškození silničních obrub nebo jiného majetku (ploty, silniční zeleň, poškození fasád nebo plotů
přilehlých domů). Zjednosměrnění předmětných MK přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v dané lokalitě.
Posunutí dopravních značek IZ 4a a IZ 4b („Začátek resp. konec obce“) o cca 80 m – na silnici III/3769
ve směru k obci Bedřichov je navrženo posunutí dopravních značek IZ 4a a IZ 4b na hranici zastavěného
území dle platného územního plánu obce Štěchov a v souladu s § 8 zákona č. 13/1997 Sb. a § 4 vyhlášky
č. 104/1997 Sb.
Návrh stanovení výše uvedené místní úpravy provozu, se přímo dotýká zájmů žadatele a také
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici III/3769 a na uvedených MK v obci Štěchov.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici
III/3769 a na uvedených MK v obci Štěchov může kdokoli jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Boskovice, Odboru
dopravy písemné připomínky.
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V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici
III/3769 a na uvedených MK v obci Štěchov, mohou 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 Boskovice, Odboru dopravy, písemné odůvodněné
námitky.
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3769 a na uvedených MK
v obci Štěchov podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením
Městskému úřadu Boskovice, Odboru dopravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta
k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1
správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu.

Otisk
úředního
razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí odboru dopravy
(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem)

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí
být vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Boskovice a Obecního úřadu Štěchov po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:………………………………

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………….…..

Příloha: 1x návrh MÚP

Doručí se:
 Obec Štěchov, Štěchov 29, 679 71 Lysice (DS) - se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu stanovení místní úpravy provozu
na silnici III/3769 a na uvedených MK v obci Štěchov na jeho úřední desce na dobu nejméně 30 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
 ZLINMARK DZ, s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno (DS)
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Komenského 2, 678 11 Blansko (DS)
Dotčené osoby:
 V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy toto oznámení o návrhu
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu
s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Boskovice, na úřední desce
Obecního úřadu Štěchov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem

-3-

sp. zn.: SMBO 9595/2021 DOP
č. j.: DMBO 9599/2021/DOP

po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy
provozu na silnici III/3769 a na uvedených MK v obci Štěchov.
Dotčený orgán:

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko,
Bezručova 31, 678 11 Blansko (DS)
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