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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy pro-
vozu na komunikaci 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, podle ustanovení § 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 pro-
vozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístup-
ných účelových komunikací ve správním obvodu Městského úřadu Rosice, zahájil dne 07.11.2022 na zá-
kladě podnětu společnosti IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO: 25322257 zastoupené 
na základě plné moci ze dne 08.04.2022 společností DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno,                   
IČO: 63471752, (dále jen podatel) řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle ustanovení § 171 a ná-
sledující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 
a podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci   
 

stanovení místní úpravy provozu na změnu svislého dopravního značení na krajské komunikaci      
č. II/395, křižovatka ulice Lipová a ulice Babická s ulicí 1. máje v Zastávce, k.ú. Zastávka u Brna 

v rámci akce: 
 

„I/23 hranice okresu Třebíč-Vysoké Popovice-Rosice-Kývalka, úsek III a IV“ 
 

Změna místní úpravy provozu se týká změny dopravního značení, dle žádosti a grafické přílohy. 

Na základě podnětu podatele a po projednání s dotčeným orgánem tj.  Policie České republiky, KŘP Jiho-
moravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno – viz č.j. KRPB-224426-
4/ČJ-2019-0600DI-SED ze dne 01.04.2020, oznamuje Městský úřad Rosice, odbor dopravy, návrh opatření 
obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu. Opatřením obecné povahy se navrhuje změnu svislého a 
vodorovného dopravního značení na krajské komunikaci  č. II/395 v Zastávce, křižovatka ulic Ba-
bická/1.máje a Lipová/1.máje, k.ú.  Zastávka u Brna. Jedná se o instalaci světelné signalizace a s tím spo-
jené vodorovné a svislé DZ po dokončení rekonstrukce komunikací, dle žádosti a grafické přílohy. 

Změna místní úpravy provozu na krajské komunikaci č. II/395, křižovatka ulice Lipová a ulice Babická s 
ulicí 1. máje, k.ú. Zastávka u Brna, z důvodu nového stavu komunikace. 
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Návrh stanovení místní úpravy provozu na krajské komunikaci č. II/395, k.ú. Zastávka u Brna se přímo 
dotýká podatele, a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na krajské komunikaci č. II/395, k.ú. 
Zastávka u Brna. 

Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na krajské komunikaci č. II/395, k.ú. Zastávka u Brna 
včetně odůvodnění bude také zveřejněno dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu Rosice, 
webová stránka www.rosice.cz, jako příloha tohoto oznámení.  

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na 
krajské komunikaci č. II/395 ulice Lipová a Babická v Zastávce, k.ú. Zastávka u Brna kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského 
úřadu Rosice písemné připomínky a v souladu s  dikcí ustanovení  § 172 odst. 5 správního řádu mohou 
k návrhu stanovení místní úpravy provozu na krajské komunikaci č. II/395, k.ú. Zastávka 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 Rosice písemné 
odůvodněné námitky. 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu   

v y z ý v á    

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na krajské komunikaci č. II/395                 
křižovatka ulice Lipová a ulice Babická s ulicí 1. máje, k.ú. Zastávka u Brna podávaly písemné připo-
mínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Rosice, odboru dopravy, ve lhůtě 
do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena 
v souladu s dikcí ustanovení § 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.  

O d ů v o d n ě n í 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, obdržel dne 07.11.2022 podnět o stanovení místní úpravy provozu 
na krajské komunikaci č. II/395 křižovatka ulice Lipová a ulice Babická s ulicí 1. máje, k.ú. Zastávka u 
Brna. Na základě podnětu společnosti IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO: 25322257 
zastoupené na základě plné moci ze dne 08.04.2022 společností DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, 
IČO: 63471752, zahájil zdejší úřad řízení dle části šesté správního řádu, tj. řízení dle ustanovení § 171 a 
násl. správního řádu o vydání závazného opatření obecné povahy.  

Městský úřad, odbor dopravy, je v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu pří-
slušným správním orgánem ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. 
třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského 
úřadu Rosice. 

Opatřením obecné povahy se navrhuje stanovit v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona  
o silničním provozu místní úprava provozu na krajské komunikaci č. II/395 křižovatka ulice Lipová a ulice 
Babická s ulicí 1. máje, k.ú. Zastávka u Brna, kde je navržena místní úprava provozu a to změnou svislého 
a vodorovného dopravního značení na krajské komunikaci č. II/395 včetně instalace světelné signalizace 
(semaforů), k.ú. Tetčice. Jedná se o dopravní značení dle žádosti a grafické přílohy. 

Situace dopravního značení provozu na krajské komunikaci č. II/395 křižovatka ulice Lipová a ulice Ba-
bická s ulicí 1. máje v k.ú. Zastávka u Brna byla zpracována v únoru 2020. 

Navrhovaná změna dopravního značení byla předem projednána s příslušným dotčeným orgánem, tj. 
v tomto případě (v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu) s příslušným 
orgánem Policie ČR. K návrhu dopravního značení bylo vydáno souhlasné stanovisko Policií ČR, KŘP 
Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno. Toto pracoviště Policie 
ČR vydalo souhlas s navrženým dopravním značením pod č.j. KRPB-224426-4/ČJ-2019-0600DI-SED ze 
dne 01.04.2020, dle grafické přílohy. 

http://www.rosice.cz/


 
Č. j.: MR-S 49810/22-ODO Strana 3 (celkem 4) 
 

 

Městský úřad Rosice, odbor dopravy, jako příslušný orgán ve věci stanovení místní úpravy provozu na 
krajské komunikaci č. II/395 křižovatka ulice Lipová a ulice Babická s ulicí 1. máje, k.ú. Zastávka u Brna, 
po projednání dokumentace stálého dopravního značení s dotčeným orgánem, doručuje tento návrh opat-
ření obecné povahy s odůvodněním v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláš-
kou. K návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zá-
jmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné při-
pomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu písemné odů-
vodněné námitky. Tyto písemné odůvodněné námitky mohou tyto dotčené osoby podat u správného orgánu 
ve lhůtě třiceti dnů ode dne zveřejnění návrhu (den zveřejnění návrhu – viz níže – shodný se dnem doručení 
návrhu veřejnou vyhláškou). Tato lhůta je lhůtou zákonnou – je přímo stanovená v ustanovení § 172 odst. 
5 správního řádu.   

Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s dikcí ustanovení  
§ 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.  

Opatření obecné povahy je abstraktně – konkrétní správní akt s konkrétně určeným předmětem (v tomto 
případě je konkrétním předmětem výše uvedená změna svislého dopravního dle grafické přílohy a s obecně 
vymezeným okruhem adresátů v tomto případě obecně vymezení účastníci provozu na krajské komunikaci 
č. II/395 v k.ú. Zastávka u Brna).  

Na úřední desce bude zveřejněno toto oznámení opatření obecné povahy s odůvodněním a návrh textu 
vlastního opatření obecné povahy (výsledný akt), kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozem-
ních komunikacích.  

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 
Ing. Miloš   B U R I A N  
vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

Přílohy: 

- Zveřejněny v elektronické podobě dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu Rosice 
(www.rosice.cz)  

- P01 - Situace navrhované místní úpravy provozu  

- P02 – Návrh stanovení místní úpravy provozu 

 

 

http://www.rosice.cz/


 
Č. j.: MR-S 49810/22-ODO Strana 4 (celkem 4) 
 

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy včetně výzvy k uplatnění připomínek nebo námitek musí 
být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rosice, dále na úřední desce obecního úřadu obce, jehož 
správního obvodu se týká (Rosice), po dobu 30 dnů. Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice 
zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšeno na úřední desce: .........................................                     Sejmuto dne: ......................................... 

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým 
přístupem: 

 

Doručí se: 

Účastník řízení: 

- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČO: 25322257, doručí se zmocněnci: DOKA, 
s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752, zpi24in – DS  

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic Jiho-
moravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno s korespon-
denční adresou: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast 
Brno, Ořechovská 35, 619 00 Brno, IČO: 70932581, k3nk8e7 – DS 

- Obec Zastávka, Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, IČ: 00488399, 38baz47 – DS 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ: 65993390, zjq4rhz - DS 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, x2pbqzq - 
DS 

 
Dotčené osoby: 

- V souladu s dikcí ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Rosice, odbor do-
pravy, 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 Městského úřadu Rosice, úřední desce obecního úřadu obce, jíž se týká a sou-
časně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (v plném znění). Patnáctým dnem po 
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení 
místní úpravy provozu na krajské komunikaci č. II/395, k.ú. Zastávka u Brna. 

 
Dotčený orgán: 

- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, x2pbqzq - 
DS  

-    Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno,  
IČO: 75151499, jydai6g - DS 

 
Dále obdrží: 

- Městský úřad Rosice, odbor kancelář starosty 
- Obec Zastávka, Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, IČ: 00488399, 38baz47 – DS 

(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup po dobu 30-ti dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění)  
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