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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport 

dopravního značení obce Otmarov 

 

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 podnětu, který dne 18. 6. 

2020 podala Obec Otmarov, Otmarov 64, 664 57 p. Měnín, IČ: 00488259 oznamuje podle § 171 

a násl. v části šesté SŘ, 

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení 

obce Otmarov 

které bude realizováno na uvedených komunikacích takto, a za těchto podmínek: 

1. Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení – viz příloha Příloha OD-

19601-20_situace a Příloha OD-19601-20_tabulka v souladu s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 

294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném 

znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 100 „Zásady pro orientační 

dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 133 

„Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a VL. 6.1. „Svislé 

dopravní značky“, vše v platném znění. 

2. Svislé dopravní značky budou základní velikosti v reflexním provedení.  

3. Odpovědný pracovník za provedení tohoto opatření: 

Václav Gregorovič, Dis., starosta obce, tel.: 721 229 623 

Váš dopis zn.:    

 

  
Ze dne:   

 

 

DLE  ROZDĚLOVNÍKU   

Sp. zn.: MZi-OD/19601/2020 

Č. j.: MZi-OD/19601/2020-9 KR 

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kratochvílová 

Tel.: 547428724 

E-mail: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz 

Počet listů: 3 (oboustr. tisk 2) 
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4. K návrhu stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení obce Otmarov 

vydala Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO souhlas č. j.:  KRPB-212918-2/ČJ-2020-0600DI-

PET ze dne 13. 1. 2021.  

5. Toto opatření obecné povahy současně zruší a nahradí veškeré dosud platné přechodné i 

trvalé stanovení místní úpravy provozu, které je v rozporu s tímto stanovením, dopravní 

značení, které není v rozporu s tímto stanovením, zůstává dále v platnosti. 

6. Tohoto Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního 

značení obce Otmarov nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. 

Proti návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního 

značení obce Otmarov č. j.: MZi-OD/19601/2020-7 KR ze dne 13. 1. 2021 nebyly podány, 

v zákonné lhůtě dané v § 174 odst. 1 SŘ, § 39 SŘ a § 172 odst. 5 SŘ, doručením Městskému 

úřadu Židlochovice, žádné písemné připomínky a ani žádné písemné odůvodněné námitky. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

Na základě podmětu ze dne 18. 6. 2020, který podala Obec Otmarov, Otmarov 64, 664 57 p. 

Měnín, IČ: 00488259, bylo zahájeno odborem dopravy MěÚ Židlochovice řízení v uvedené věci 

a to Oznámením návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport 

dopravního značení obce Otmarov MZi-OD/19601/2020-7 KR ze dne 13. 1. 2021. 

Protože nebyly v zákonné lhůtě podány žádné písemné připomínky a ani žádné písemné 

odůvodněné námitky pokračoval odbor dopravy MěÚ Židlochovice v řízení a to vydáním tohoto 

opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení obce 

Otmarov. K návrhu stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení obce 

Otmarov vydala Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO souhlas č. j.:  KRPB-212918-2/ČJ-2020-

0600DI-PET ze dne 13. 1. 2021. 

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení obce 

Otmarov se přímo dotýká zájmů vlastníků komunikace a dále kteréhokoliv účastníka silničního 

provozu na předmětných komunikacích. 

Toto Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení 

obce Otmarov nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení. 

Toto opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – pasport dopravního značení 

obce Otmarov bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Židlochovice, Obecního úřadu 

Otmarov a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové stránce 

www.zidlochovice.cz.  

V tomto konkrétním případě nehrozí újma veřejnému zájmu a nabytí účinnosti opatření obecné 

povahy nastává dnem uvedeným ve výroku. 

 

http://www.zidlochovice.cz/
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P o u č e n í : 

Proti opatření obecné povahy, na základě ustanovení § 173 odst. 2 SŘ, nelze podat opravný 

prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2 

posoudit v přezkumném řízení. 

  

 

Ing. Dagmar Kratochvílová 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Doručí se: 

Účastníci: 

 Obec Otmarov, Otmarov 64, 664 57 p. Měnín, IČ: 00488259 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo 

náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ70932581 

Další dotčené osoby: 

 V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Židlochovice toto 

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 Otmarov a 

současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po 

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

tohoto opatření obecné povahy. 

Dále obdrží : 

 Policie ČR, KŘ JMK, DI BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno  

 MěÚ Židlochovice, odbor dopravy 

 

 

Poznámka: 

MěÚ Židlochovice a OÚ Otmarov 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. Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů. 

Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky. 
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