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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve věcech stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných 
účelových komunikacích v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a 
následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) a podle zvláštní úpravy v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeném v souladu 
s ustanovením § 42 správního řádu, na základě písemného podnětu obce Horní Bojanovice, IČO 
00283169, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Horní Bojanovice (dále jen „navrhovatel“) ze dne 
20.03.2018 po projednání s dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu a § 
77 odst. 3 zákona o silničním provozu, po stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát (dále jen „Policie České republiky“) 
pod č.j. KRPB-67862-2/ČJ-2018-060406-PAZ ze dne 23.03.2018 podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu  
 

stanovuje místní úpravu provozu 
pro akci: 
 

VPÚK mezi silnicemi III/4217 a III/42114, k.ú. Horní Bojanovice 
doplnění DZ B13 + E13 

 
dopravní značení: 2 x svislé DZ B 13 „3,5 t“ + E13 s textem „NA POVOLENÍ OÚ HORNÍ BOJANOVICE“ 
 

pozemní komunikace (místo): veřejně přístupná účelová komunikace v k. ú. Horní Bojanovice, mezi 
silnicemi III/4217 a III/42114 

 
termín:  trvale od nabytí účinnosti opatření obecné povahy 
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní 
Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114. 
 

• Místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní Bojanovice, mezi 
silnicemi III/4217 a III/42114, musí být umístěna dle situace.  

• Provedení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní Bojanovice, 
mezi silnicemi III/4217 a III/42114, musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Dopravní značení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním 
provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým 
předpisům, kterými jsou zejména normy ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: 
Stálé dopravní značky“ a dále technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“. Dopravní značení bude v základní velikosti podle TP 65 a musí být 
provedeno jako retroreflexní. 

• Všechny součásti místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní 
Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114, musí být schváleného typu. Stálé svislé dopravní 
značky patří v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 2 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) k výrobkům, u kterých musí být posouzena 
shoda podle dikce § 5, § 5a nařízení vlády. 

• Odborné provedení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní 
Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114, podle tohoto stanovení zajistí  navrhovatel. 

• Termín provedení místní úpravy provozu: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy 
 

Odůvodnění: 
Řízení z moci úřední ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci 
v k. ú. Horní Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114, bylo zahájeno na základě podnětu podaného 
dne 20.03.2018 obcí Horní Bojanovice, IČO 00283169, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Horní 
Bojanovice, vlastníkem tělesa veřejně přístupné účelové komunikace v k. ú. Horní Bojanovice, mezi 
silnicemi III/4217 a III/42114. 
 
Důvodem pro podání podnětu pro umístění dopravního značení B 13 s hodnotou 3,5 t + E13 s textem  
„NA POVOLENÍ OÚ HORNÍ BOJANOVICE“ na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní 
Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114 je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a nadměrné 
dopravní zatížení této komunikace. Šířkové uspořádání této veřejně přístupné účelové komunikace 
nedovoluje bezpečné míjení těžkých, rozměrných vozidel a nachází se zde i nepřehledný horizont. Dále 
hrozí poškození této veřejně přístupné účelové komunikace vlivem průjezdu těžkých vozidel. 

Navrhovaná místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní Bojanovice, 
mezi silnicemi III/4217 a III/42114, byla projednána s dotčeným orgánem v souladu s § 136 odst. 1 písm. 
a) správního řádu a podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu – viz. souhlasné stanovisko 
Policie České republiky pod č.j. KRPB-67862-2/ČJ-2018-060406-PAZ ze dne 23.03.2018. 
 
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy doručil návrh opatření obecné povahy s odůvodněním po 
projednání s dotčeným orgánem (Policie České republiky) veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního 
řádu v souladu s ust. § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním byl zveřejněn 
na úřední desce Městského úřadu Hustopeče po dobu 15-ti dnů. Návrh byl rovněž zveřejněn na úřední 
desce Obecního úřadu Horní Bojanovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická 
úřední deska). Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu 
vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
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správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli 
podávat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. 
 
Podané připomínky: 
Dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu uplatnil připomínky k návrhu opatření obecné povahy dne 
13.05.2018 pan Ladislav Janek, Veslařská 2451/13, 690 02 Břeclav: 
 

1 Připomínky k odůvodnění návrhu opatření obecné povahy 
1.1 Pro potřeby mých připomínek se má za to, že Odbor dopravy Městského úřadu Hustopeče, to je 

sjlniční správní úřad obce s rozšířenou působností, se zabýval odůvodněním poněkud vágně: 
„Šířkové uspořádání této veřejně přístupné účelové komunikace nedovoluje bezpečné míjení 
těžkých, rozměrných vozidel a nachází se zde i nepřehledný horizont." 
1.1.1 Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná komunikace je dvoupruhovou komunikací s volnou 

šířkou 6 m, požaduji ve vypořádání mých připomínek uvést, jakým způsobem - dle názoru 
výše uvedeného silničního správního úřadu - toto šířkové uspořádání „nedovoluje míjení 
těžkých, rozměrných vozidel". 

1.1.2 Ve vypořádání mých připomínek požaduji uvést, jaká vozidla považuje výše uvedený 
silniční správní úřad v tomto návrhu opatření obecné povahy za „těžká". 

1.1.3 Ve vypořádání mých připomínek požaduji uvést, jaká vozidla považuje výše uvedený 
silniční správní úřad v tomto návrhu opatření obecné povahy za „rozměrná". 

1.1.4 Ve vypořádání mých připomínek požaduji uvést, co považuje výše uvedený silniční správní 
úřad za „nepřehledný horizont". 
 

2 Připomínky k navrhovanému omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci 
2.1 Ve vypořádání mých připomínek bude uvedeno, na základě čeho považuje výše uvedený silniční 

správní úřad předmětnou komunikaci o délce 1170 m, nacházející se na 40 pozemcích [1919/13; 
1919/15; 1919/16; 2623; 2629/106; 2629/17; 2629/18; 2629/19; 2629/20; 2629/21; 2629/35; 
2702; 2781/1; 2781/167; 3708/9; 3741/2; 3748/4; 3749/1; 3755/4; 3756/3; 3768/1; 3768/4; 
3780/1; 3780/10; 3780/12; 3780/12; 3780/13; 3780/14; 3780/15; 3780/16; 3780/17; 3780/18; 
3780/19; 3780/2; 3780/3; 3780/5; 3780/6; 3780/7; 3780/8; 3818], zapsaných na 11 listech 
vlastnictví v katastrálním území 642444 Horní Bojanovice, za samostatnou věc v právním smyslu. 

2.2 Vzhledem ke skutečnosti, že silniční správní úřad akceptoval aktivní legitimaci Obce Horní 
Bojanovice k zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, se 
má za to, že Obec Horní Bojanovice je vlastníkem předmětné komunikace. Ve vypořádání mých 
připomínek požaduji uvést, zda úřad ověřoval vlastnictví předmětné komunikace a užívací vztahy 
uvedeného vlastníka komunikace k výše uvedeným pozemkům, vyjma pozemků zapsaných na 
listu vlastnictví 10001. 

2.3 Vzhledem k tomu, že k omezení veřejného přístupu může silniční správní úřad přikročit jedině v 
případě, že je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka účelové komunikace, 
požaduji, aby ve vypořádání mých připomínek bylo uvedeno, z jakého důvodu je omezení 
veřejného přístupu na účelovou komunikaci navrhovaným stanovením místní úpravy provozu, 
spočívajícím v osazení sestav dopravních značek B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost přesahuje vyznačenou mez" „3,5 t" + E 13 „Text nebo symbol" „Na povolení OÚ Horní 
Bojanovice", nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka komunikace. 

 
3 Připomínky k návrhu stanovení místní úpravy provozu 

3.1 Ve vypořádání mých připomínek bude uvedeno, jaký vliv má navrhované stanovení místní úpravy 
provozu - spočívajícím v osazení sestav dopravních značek B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez" „3,5 ť + E 13 „Text nebo symbol" „Na povolení 
OÚ Horní Bojanovice" - na výše uvedený „problém" výskytu „nepřehledného horizontu". 
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S těmito připomínkami se správní orgán v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádal 
takto: 
 
Připomínka č. 1: 

- Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. 
Horní Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114 je zamezení průjezdu vozidel s okamžitou 
hmotností nad 3,5 t a se šířkou až 2,55 m (dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
v platném znění), které po této komunikaci pouze projíždějí z důvodu zkrácení cesty a 
nevyužívají tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci k obhospodařování přilehlých 
zemědělských pozemků, ke kterým je tato komunikace primárně určena. Průjezdem těchto 
těžkých vozidel dochází k poškozování konstrukce vozovky této veřejně přístupné účelové 
komunikace. Stavebně technický stav této veřejně přístupné účelové komunikace neumožňuje 
soustavné zatížení vozidly s hmotností nad 3,5 t a navíc během jejich míjení dochází z důvodu 
šířkového uspořádání této komunikace k poškození krajnice vozovky a ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu. Zmiňovaný termín „Nepřehledný horizont“ je běžně užívaný termín, jak 
veřejností, tak i Policií ČR. Jedná o místo, kde stoupání vozovky přechází v klesání a řidič není 
obeznámen se situací za tímto bodem. 

 
Připomínka č. 2: 

- Obec Horní Bojanovice je vlastníkem konstrukce této veřejně přístupné účelové komunikace a 
vykonává správce této komunikace včetně její údržby a opravy. Dle ustanovení § 7 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je účelová 
komunikace pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby 
vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními 
komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční 
správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové 
komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na 
účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto 
vlastníka. Oprávněné zájmy vlastníka byly vyřešeny ve vypořádání se s připomínkou č. 1, tj. 
zamezení ničení konstrukce vozovky této veřejně přístupné účelové komunikace a bezpečnost 
silničního provozu. Povolení k vjezdu na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci pro 
vozidla s okamžitou hmotností nad 3,5 t bude umožněn na základě předchozího povolení 
Obecního úřadu Horní Bojanovice. 

 
Připomínka č. 3: 

- Z důvodu průjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t s šířkou až 2,55 m nepřehledným 
horizontem a šířkového uspořádání této komunikace dochází ke kolizním situacím, kdy řidič 
nemá dostatek času k bezpečnému míjení s tímto vozidlem. 

 
 
Rozhodnutí o námitkách účastníků podle § 172 odst. 5 správního řádu: 

- Námitky nebyly uplatněny 
 

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků podle § 172 odst. 5 správního řádu: 
- Vzhledem k tomu, že námitky nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námitkách 

odůvodňovat. 
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Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
          „otisk razítka“ 

 
 
 

 Mgr. Dana Prajková v.r. 
vedoucí odboru dopravy    
 
 
 
v z. Hana Řeháková 
zástupce vedoucí 
 
                                   
vypracoval: Bc. Jan Strmiska 
oprávněná úřední osoba 

 

Situace: 

 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu a Obecního úřadu 
Horní Bojanovice také způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po 
vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti. 
 
  
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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Obdrží: 
Navrhovatel: 
Obec Horní Bojanovice, IČO 00283169, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Horní Bojanovice 
 
Ostatní dotčené osoby:  
V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Hustopeče, odbor dopravy 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 MěÚ Hustopeče a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu 
opatření obecné povahy.  
 
Dotčený orgán:  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav 
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