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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
stanovení místníúpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, podle ust. § 124 odst.6 zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonŮ
v platném znění (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu"), příslušný orgán státní správy ve
věcech stanovení místnía přechodné úpravu provozu na pozemních komunikacích na si|nici
ll. a lll. třídy, místníkomunikaci a veřejně přístupné účelovékomunikaci podle ust, § 77 odst.
1 písm. c) zákona o silničnímprovozu, základě návrhu města Veselí nad Moravou, tř.

Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, lČ00285455 (dále jen ,,žadatel"),
doručeného dne 15,05.2019, zahé4|l řízení o návrhu opatření obecné povahy postupem
podle § 171 a následujících části šestézákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád") a podle § 77 odst, 5) zákona o silničnímprovozu
ve věci

stanovení místní úpravy provozu

na místníkomunikaci tV. třídy - cyklostezky podél silnice llll4994 Veselí nad Moravou

-

Kozojídky

v místě od začátku stávajícícyklostezky ul. Kollárova u bytového domu č.p. 1224-1213 po

obec Kozojídky
k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou a k.ú. Kozojídky, obec Kozojídky

z důvodu - sjednocení trvalého dopravního značenína stávající cyklostezce, která navazuje
na novou stezku se společným provozem chodců a cyklistů

podle dokumentace dopravního značenívypracované právnickou osobou: TRAS|G s,r.o.,
Služby voblasti dopravního značení,Jízdárenská 59Ot2a,682 O1 Vyškov, lČ 26922151,
zak.číslo418118, datum 1111B (dále jen projektová dokumentace), která je přílohou a
nedílnou součástítohotooznámení o návrhu stanovení místníúpravy provozu,
Návrh spočíváv

-

-

odstranění svislých dopravních značek příkazových č. C 8a ,,Stezka pro cyklisty", č. C Bb
,,Konec stezky pro cyklisty",
umístění svislých dopravních značek příkazových č. C 9a ,,Stezka pro chodce a cyklisty
společná", č. C 9b ,,Konec stezky pro chodce a cyklisty",
vyznačenívodorovných piktogramů chodce a kola do příslušnépoloviny stezky v intervalu
50 m.

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad v souladu s ust. § 172 odst. 1
správního řádu návrh stanovení místní úpravy provozu na místníkomunikaci v obci Veselí
nad Moravou a Kozojídky projednal s dotčeným orgánem, kterým je podle ust. § 77 odst,2
písm. b) zákona o silničnímprovozu policie, Souhlas Policie, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát ze dne 22,2.2019 č.i.
KRP 8-4457 7 l C J -20 1 _9"-060606 j e j ed n ím z pod kl ad ů řízeni.
Návrh stanovení místníúpravy provozu na místníchkomunikacích se přímo dotýká zaJmy
žadatele, města Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119,698 01 Veselí nad,Moravou, lC
00285455, právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k místnímkomunikacím na
územi města Veselí nad Moravou, a dále obce Kozojídky, Kozojídky 100, 696 63 Hroznová
Lhota, lČ00488861, právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv kmístním
komunikacím na územíobce Kozojídky, dále vlastníka nemovitosti sousedící s prŮjezdním
úsekem iéto pozemní komunikace, na niž má být umístěno svislé dopravní značenía
dopravní zařízeni a dále kteréhokoliv účastníkasilničníhoprovozu na výše uvedené
komunikaci.

Vsouladu s ust, § 172 odst. 4 správního řádu můžek návrhu stanovení místníúpravy
provozu na uvedených komunikacích kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou blit
tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Veselí nad
Moravou, odboru Stavební úřad písemnépřipomínky a v souladu s ust. § 172 odst. 5

správního řádu mohou k návrhu stanovení místníúpravy provozu na uvedených
komunikacích vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny,

podat proti návrhu na Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad písemné
odůvodněnénámitky.
Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad podle ust. § 172 odst.

1

správního

řádu

vyzývá
dotčenéosoby, aby k návrhu stanovení místníúpravy provozu na uvedených komunikacích
podávaly písemnépřipomínky nebo písemnéodůvodněné námitky doručenímna Městský
úřad veselí nad Moravou, odbor stavební úřad

ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust, §
174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v souladu s ust. § 172 odst. 5
správního řádu.
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lng. Vítězslav Petřík, v.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: lng. Ludmila Baladová

Příloha
1x

situace dopravního značení(nedílná součást tohoto oznámení o návrhu stanovení místní

úpravy provozu)

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy avýzva k uplatnění připomínek nebo
námitek musí být vyvěšeno na úřednídesce Městského úřadu Veselí nad Moravou a
Obecního úřadu Kozojídky po dobu 30 dnů.

Zveřejněno na úřednídesce Městského úřadu Veselí nad Moravou a téžzpůsobem umožňujícím
dálkový přístup na adrese www.veseli-nad-moravou.cz
Vyvěšeno dne:,..

... !.^:..4-,.,...{q.n.

Datum, razítko a podpis oprávněné osoby

Sňato dne: .,.,,..../!i...r,.,.. 1,1,1r
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby
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Doručíse
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MěstoVeselí nad Moravou, tř, Masarykova 119,698 01 Veselí nad Moravou - L
Obec Kozojídky, Kozojídky 100, 696 63 Hroznová Lhota - D
s žádostío bezodkladné vyvěšeníoznámení na své úřední desce na dobu nejméně
30 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Dotčenéosoby

.

§ 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Veselí nad
Moravou toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou
vyhláškou. Doručeníveřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního
řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícímdálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručeníje dnem
zveřejnění návrhu stanovení místníúpravy provozu na pozemních komunikacích.
Vsouladu s ust.

Dotčený orgán

o

krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní
inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 O1 Hodonín (stanovisko č.j. KRPB-44577lČJ2019-060606) - D
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