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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy 

provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u Brna“ 

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o provozu na pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a 

odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích a na základě návrhu, který dne 8. 8. 2022 

podala Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 00281824 

oznamuje zahájení 

řízení o návrhu opatření obecné povahy 

podle § 171 a násl. v části šesté SŘ, ve věci stanovení místní úpravy provozu: „Ul. Stávání, 

Hrušovany u Brna“ dle dokumentace dopravního značení, Příloha OD-16201-2022. 

Návrh stanovení místní úpravy provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u Brna“ byl projednán s Policii 

ČR, KŘ JMK, PDI B-v - sdělení č. j.: KRPB-169600-2/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 2. 9. 

2022. Připomínky uvedené ve sdělení č. j.: KRPB-169600-2/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 2. 9. 

2022 byly zapracovány do dokumentace. Situace dopravního značení uvedená v příloze OD-

16201-2022 je již v souladu se sdělením č. j.: KRPB-169600-2/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 2. 

9. 2022. 

Návrh opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u 

Brna“, se dotýká zájmů vlastníka komunikace, dále vlastníků nemovitosti sousedících 

s průjezdním úsekem dotčené komunikace, na nichž mají být umístěny svislé dopravní značky a 

dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci.  

Uvedený návrh opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: „Ul. Stávání, 

Hrušovany u Brna“ bude realizován po nabytí účinnosti opatření obecné povahy o stanovení 

místní úpravy provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u Brna“. Toto opatření obecné povahy současně 

zruší a nahradí veškeré dosud platné přechodné i trvalé stanovení místní úpravy provozu, které 

by bylo v rozporu s tímto stanovením. 

Úplné znění návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: „Ul. Stávání, 

Hrušovany u Brna“ včetně odůvodnění bude zveřejněno vyvěšením písemnosti na úřední desce 

Váš dopis zn.:    
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Městského úřadu Židlochovice, Obecního úřadu Hrušovany u Brna a současně bude zveřejněno 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.zidlochovice.cz). 

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 SŘ může k návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní 

úpravy provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u Brna“ kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 

mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu 

Židlochovice písemné připomínky a v souladu s  § 172 odst. 5 SŘ  mohou ke stanovení místní 

úpravy provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u Brna“ 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 Židlochovice písemné 

odůvodněné námitky.  

 

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy podle § 172 odst. 1, SŘ   

v y z ý v á    

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu: „Ul. 

Stávání, Hrušovany u Brna“ podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky 

doručením Městskému úřadu Židlochovice ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta 

k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 174 

odst. 1 SŘ  za podmínek definovaných v § 39 SŘ a lhůta k podání písemných odůvodněných 

námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 SŘ.  

  

 

 

Ing. Dagmar Kratochvílová 

vedoucí odboru dopravy 

             

  

Doručí se: 

Účastníci: 

 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 Městský úřad Židlochovice toto 

oznámení návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení 

veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením 

písemnosti na úřední desce Městského úřadu Židlochovice, Obecního úřadu Hrušovany u 

Brna a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem 

po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění 

tohoto návrhu opatření obecné povahy. 

 

Dotčený orgán: 

 Policie ČR, KŘ JMK, PDI B-v, Kounicova 24, 611 32 Brno  

 MěÚ Židlochovice, odbor dopravy  
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Poznámka: 

MěÚ Židlochovice a OÚ Hrušovany u Brna se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě 

k tomu určeném a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením 

termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. Patnáctým dnem po vyvěšení bude návrh opatření 

obecné povahy považován za doručený. Den doručení je prvním dnem zveřejnění oznámení 

návrhu opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn 

nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky. 

  

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:……………………………           Sejmuto dne:……………………………… 
                           razítko a podpis oprávněné osoby                                           razítko a podpis oprávněné osoby 
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