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Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 124 odst. 4 písm. b) 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 I. třídy,
na základě písemného podnětu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, se sídlem Praha, Na Pankráci 56,
IČ 65993390, s adresou pro doručování Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (dále jen Ředitelství silnic
a dálnic České republiky), podaného dne 03.06.2021,
zahájil z moci úřední řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní úpravy § 77
odst. 1 písm. b) a odst. 5 zákona o silničním provozu
ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 Plzeň-Tábor-Pelhřimov-Havl.Brod-Žďár N.S.Sebranice
v místě km 217,480 – 217,640 dle jejího staničení, tj. ve městě Kunštát, místní část Sychotín, v úseku
od křižovatky se silnicí III/01849 Sychotín-Hluboké u Kunštátu ke křižovatce se silnicí III/01851 SychotínMakov-Rozseč nad Kunštátem, na pozemcích parcelní číslo 14/1, 188 a 201/1 v katastrálním území
Sychotín, okres Blansko, kraj Jihomoravský, dle jednoduché projektové dokumentace stavby s názvem
„I/19 KUNŠTÁT, PRŮTAH“, vypracované v 12/2020 ve stupni DSP/PDPS firmou Linio Plan, s.r.o., se sídlem
Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 616 00, IČ 27738809, pod číslem zakázky L-20-012-002 (dále jen
dokumentace),
v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu
tak, jak je vyznačeno ve výše specifikované dokumentaci, a to ve výkrese s názvem přílohy „DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ“, který je přílohou tohoto návrhu (příloha P02 k č.j. JMK 12062/2022).
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu
návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 projednal s dotčeným orgánem, kterým je v souladu
s dikcí § 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu Policie České
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republiky - zde Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie,
Kounicova 24, 611 32 Brno (dále jen Policie České republiky). Návrh stanovení místní úpravy provozu
na silnici I/19 se přímo dotýká zájmů státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic České republiky
a dále vlastníka pozemku parcelní číslo 201/1 v katastrálním území Sychotín – tj. Města Kunštát, se sídlem
Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČ 00280470 (vlastníkem pozemků parcelní číslo 14/1 a 188 v katastrálním
území Sychotín je Ředitelství silnic a dálnic České republiky), na němž mají být umístěny dopravní značky,
a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici I/19.
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,
uplatnit u Krajského úřadu Jihomoravského kraje písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5
správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje písemné
odůvodněné námitky. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního
řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 podávaly
písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje 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 § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných
námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Otisk razítka

Ing. Vladimír Smutný, v.r.
referent oddělení pozemních komunikací
a oprávněná úřední osoba

Přílohy :
P01 – návrh opatření obecné povahy
P02 – příloha k návrhu opatření obecné povahy

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

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

Doručí se :

Právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici I. třídy:

D

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, Praha 4,
adresa pro doručování :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (IČ 65993390)
Ostatní dotčené osoby podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje 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
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 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 silnici I/19.
Dotčený orgán :
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie,
Kounicova 24, 611 32 Brno (IČ 75151499)
k č.j. KRPB-102333-1/ČJ-2021-0600DP ze dne 08.07.2021
Dále se doručí:
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Město Kunštát, náměstí Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát (IČ 00280470)
se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

