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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Č I C E 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

Odbor správních činností – silniční hospodářství  
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice 

 

Č.j.: OSČ/SH –MI22928/2016-7     tel/fax:  546419521, 546451516       V Ivančicích 

Vyřizuje: Iveta Kopečková, DiS     e-mail:  kopeckova@muiv.cz              dne 6. 2. 2017 
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

 

Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, příslušný podle § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy a na místních komunikacích 

ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice, na základě žádosti Obce Biskoupky, 

Biskoupky 40, 664 91 Ivančice IČ: 006 37 513 ze dne 8. 11. 2016. 

 

s t a n o v u j e 

 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích po 

písemném vyjádření orgánu Policie ČR, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, 

Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 7. 12. 2016 pod č.j. KRPB-265183-1/ČJ-2016-0600DI-ZI 

 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích  

 

na silnici: veřejně přístupná účelová komunikace, most přes řeku Jihlavu v k. ú. Nová 

Ves, Ivančice - Hrubšice 

v místě: dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení 

místní úpravy provozu. 

 

Místní úprava provozu mostu přes řeku Jihlavu v k. ú. Nová Ves, Ivančice - Hrubšice  spočívá 

v osazení dopravního značení: 

 

- B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s textem „21t“ 

2 ks 

- P 7 „Přednost protijedoucích vozidel“ 1 ks 

- P 8 „Přednost před protijedoucími vozidly„ 1ks 

- B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost„ s číslicí „30“ 2 ks 

- A 22 „Jiné nebezpečí“ + E 13 „Text nebo Symbol“ s textem „Komunikace s v zimním 

období neudržuje“ 1 ks 

 

Místní úprava provozu mostu přes řeku Jihlavu v k. ú. Nová Ves, Ivančice - Hrubšice  spočívá 

v odstranění dopravního značení: 
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- B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s textem „24t“ 

2 ks 

 

Místní úprava provozu bude provedena dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto stanovení místní úpravy provozu. 

 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude 

realizováno dle přiložené grafické přílohy v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 

na pozemních komunikacích a technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní 

značení na pozemních komunikacích“ Dopravní značení musí dále odpovídat ČSN EN 

12899 – 1. 

2. Tato místní úprava provozu bude provedena v termínu do 30 dnů ode dne nabytí 

účinnosti opatření obecné povahy. 

3. Odpovědný pracovník za provedení tohoto stanovení: Mgr. Josef Benda, tel. 724 185 

911. 

4. Městský úřad Ivančice, odbor správních činností, silniční správní úřad si vyhrazuje 

právo toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit nebo 

doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo bezpečnost silničního provozu. 

Povinností žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu. 

 

 

Odůvodnění: 

Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce a na elektronické úřední desce Městského 

úřadu Ivančice vyvěšen v době od 14. 12. 2016 do 2. 1. 2017 a na úřední desce a na elektronické 

úřední desce Obecního úřadu Nová Ves v době od 14. 12. 2016 do 2. 1. 2017 a na úřední desce 

a elektronické úřední desce Obecního úřadu Biskoupky v době od 14. 12. 2016 do 2. 1. 2017. 

Současně byly dotčené osoby v souladu s ust. § 172 odst. 4, 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád 

vyzvány, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy podávaly 

písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu 

Ivančice, odboru správních činností. Jelikož dotčené osoby ve stanovené lhůtě připomínky a 

námitky nepodaly a žádosti o stanovení místní úpravy provozu se vyhovuje v plném rozsahu, 

opatření se neodůvodňuje (§ 68 odst. 4 a § 174 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

Poučení: 

Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 

prostředek (§ 173 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád) 

 

 

 

Iveta Kopečková, DiS 

oprávněná úřední osoba 

 

Příloha: Situace dopravního značení odsouhlaseného dne 7. 12. 2016, č. j. KRPB-265183-

1/ČJ-20160600DI-ZI 
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Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 

úřadu Ivančice a na úřední desce Obecního úřadu Obce Biskoupky a na úřední desce 

Obecního úřadu Obce Nová Ves a dále na elektronické úřední desce Městského úřadu 

Ivančice a na elektronické úřední desce Obecního úřadu Obce Biskoupky a na 

elektronické úřední desce Obecního úřadu Obce Nová Ves. Po sejmutí z úřední desky 

bude tato veřejná vyhláška doručena Městskému úřadu Ivančice, odboru správních 

činností s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení 

návrhu na úřední desce 

 

Vyvěšeno dne:  ……………………………….. 

 

Sejmuto dne:   …………………………………. 

 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:………………………………… 

 

Doručí se: 

Žadatel: 

- Obec Biskoupky, Biskoupky 40, 664 91 Biskoupky 

 

Dotčené osoby: 

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Ivančice, odbor správních 

činností 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 Ivančice a Obecního úřadu Obce 

Biskoupky a Obecního úřadu Obce Nová Ves a současně bude zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za 

doručenou. 

 

 

 

Dotčený orgán: 

- Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, specializované pracoviště 

dopravního inženýrství BO a BM, Kounicova 24, 611 32 Brno  

 

Dále se doručí: 

- Městský úřad Ivančice, odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice – 

za účelem vyvěšení na úřední desce 

- Obecní úřad Biskoupky, Biskoupky 40, 664 91 Biskoupky – za účelem vyvěšení na 

úřední desce 

- Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves – za účelem vyvěšení na úřední 

desce 

 

 

Na vědomí: 

- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 

- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
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