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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva 

 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend (dále jen „správní orgán“), podle ust. § 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 provozu na pozemních komunikacích - na silnici 
II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, zahájil dne 16.12.2020 na 
základě podnětu právnické osoby ČSS, z.s.- sportovně střelecký klub Křenovice, se sídlem Na 
Dolinách 713, 683 52 Křenovice, IČ: 70281092 (dále jen „podatel“), řízení o návrhu opatření 
obecné povahy podle ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 1 
písm. c) a ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, ve věci: 
 

stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4161 a v místě připojení místní komunikace 
k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. Křenovice)  

dle předložené projektové dokumentace.   
 

V rámci akce „Novostavba Střelnice Křenovice – Připojení sjezdu k silnici III/4161“ byla 
vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která upravuje bezpečnost a plynulost provozu 
na silnici III/4161 a v místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. 
Křenovice). Jedná se o místní úpravu provozu na silnici III/4161 svislým dopravním značením  P1 
„Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, která bude umístěna v obou směrech jízdy. Na místní 
komunikaci (parcelní číslo 1291, k. ú. Křenovice) bude na připojení vjezdu umístěna svislá 
dopravní značka IZ 8a „Zóna s dopravním omezením B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50“. Na 
stejném sloupku bude osazena značka IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením B 20a „Nejvyšší 
dovolená rychlost – 50“.  V místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 bude na výjezdu 
umístěna dopravní značka P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“. 
 
Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 
provozu policie (dále jen „dotčený orgán“). V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním 
provozu projednal správní orgán návrh stanovení místní úpravy provozu s dotčeným orgánem, 
tedy s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Vyškov, Dopravní inspektorát, jehož vyjádření č. j. KRPB-182551-6/ČJ-2020-061206-POK ze dne 

mailto:podatelna@meuslavkov.cz


 

 

 

IČ: 00292311 Tel: +420 544 121 111 www: http://www.slavkov.cz 

č.ú.729731/0100 Fax: +420 544 121 171 e-mail: podatelna@meuslavkov.cz 

       2 

13.11.2020 je jedním z podkladů tohoto řízení. 
 
S návrhem se lze seznámit mimo elektronické úřední desky též v kanceláři Městského úřadu 
Slavkov u Brna, Odboru správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních 
agend (Mgr. L. Pilátová, Palackého náměstí 260), Po a Stř  8:00 – 17:00 hod., a to ve výše 
uvedené lhůtě. Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4161 a v místě připojení místní 
komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. Křenovice), dle předložené projektové 
dokumentace se přímo dotýkal zájmu podatele (investor ČSS, z.s.- sportovně střelecký klub 
Křenovice, IČ: 0281092), a vlastníka místní komunikace (obec Křenovice, se sídlem Školní 535, 
68352 Křenovice, IČ: 00291943), a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených 
pozemních komunikacích.  
  
Úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4161 a v místě připojení místní 
komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. Křenovice), bude také zveřejněno dálkovým 
přístupem na úřední desce města Slavkov u  Brna webová stránka www.slavkov.cz. 
  
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na 
silnici III/4161 a v místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. 
Křenovice), dle předložené projektové dokumentace, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy, 
které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu 
Slavkov u Brna písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 správního řádu mohou 
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva, které mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu 
k Městskému úřadu Slavkov u Brna písemné odůvodněné námitky. Městský úřad Slavkov u Brna, 
Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend podle 
§ 172 odst. 1 správního řádu  
 

v y z ý v á 
 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4161 a v místě připojení 
místní komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. Křenovice), dle předložené 
projektové dokumentace, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky 
doručením Městskému úřadu Slavkov u Brna 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 ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných 
odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Libuše Pilátová v. r. 
 
vedoucí odboru správních činností  
a živnostenského úřadu    
          
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
musí být vyvěšeno na úřední desce – města Slavkov u Brna a obce Křenovice po dobu 30 dnů.  
 
 
 
 
 

 
otisk razítka 
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Na úřední desce: 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                     Sejmuto dne:……………………………… 
razítko a podpis oprávněné osoby                             razítko a podpis oprávněné osob 
 
 
 
Doručí se: 
 
Podatel: 
 

• ČSS, z.s.- sportovně střelecký klub Křenovice, se sídlem Na Dolinách 713, 683 52 Křenovice, 
IČ: 70281092 -  DS,                

 
Dotčené osoby: 
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor 
správních činností a živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend 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 města Slavkov u Brna, obce Křenovice, 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 III/4161 a v místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 
1291, k. ú. Křenovice).  
 
Dotčený orgán: 
 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby 
dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno – Veveří s adresou pro doručení Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov – DS, 

 
Dále se doručí: 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581, 
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno s adresou pro doručení SÚS JmK, 
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno – DS, 

 

• MěÚ Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311, 
Odbor SÚÚPŽP – S,  

 
K vyvěšení na núřední desce: 
 

• obec Křenovice, se sídlem Školní 535, 68352 Křenovice, IČ: 00291943 – DS,  
 

• město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 00292311, podatelna – ÚD 

 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu 
30 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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Odůvodnění:  
 
Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností a živnostenského úřadu, oddělení 
dopravně správních agend obdržel dne 16.12.2020 podnět právnické osoby ČSS, z.s.- sportovně 
střelecký klub Křenovice, se sídlem Na Dolinách 713, 683 52 Křenovice, IČ: 70281092 (dále jen 
„podatel“), který byl zaevidován pod č. j. SC/82619-20 ve věci stanovení místní úpravy provozu na 
silnici III/4161 a v místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. 
Křenovice), dle předložené projektové dokumentace.   
 
V rámci akce „Novostavba Střelnice Křenovice – Připojení sjezdu k silnici III/4161“ byla 
vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která upravuje bezpečnost a plynulost provozu 
na silnici III/4161 a v místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. 
Křenovice). Jedná se o místní úpravu provozu na silnici III/4161 svislým dopravním značením  P1 
„Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, která bude umístěna v obou směrech jízdy. Na místní 
komunikaci (parcelní číslo 1291, k.ú. Křenovice) bude na připojení vjezdu umístěna svislá dopravní 
značka IZ 8a „Zóna s dopravním omezením B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost – 50“. Na stejném 
sloupku bude osazena značka IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením B 20a „Nejvyšší 
dovolená rychlost – 50“.  V místě připojení místní komunikace k silnici III/4161 bude na výjezdu 
umístěna dopravní značka P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“. 
 
Předložená situace je v souladu s 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” a s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním 
provozu byl předložený návrh projednán s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, jehož 
vyjádření č. j. KRPB-182551-6/ČJ-2020-061206-POK ze dne 13.11.2020 je jedním z podkladů 
tohoto řízení. Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4161 a v místě připojení místní 
komunikace k silnici III/4161 (parcelní číslo 1291, k. ú. Křenovice), dle předložené projektové 
dokumentace se přímo dotýkal zájmu žadatele ((investor ČSS, z.s.- sportovně střelecký klub 
Křenovice, IČ: 0281092), a vlastníka místní komunikace (obec Křenovice, se sídlem Školní 535, 
68352 Křenovice, IČ: 00291943), a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených 
pozemních komunikacích.  
 
 
 

 

mailto:podatelna@meuslavkov.cz

		2020-12-30T14:13:29+0100


	



