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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉPOVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 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“), na základě žádosti Obce
Březejc, Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842435, ze dne 18.11.2020 , podle ustanovení §
77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu:
komunikace:

silnice č. III/03719 v k.ú. Březejc

v místě:

na výjezdu od obce Březejc směr Ořechov-Ronov

termín:

od 15.2.2021

důvod:

bezpečnost silničního provozu, rozšíření zástavby obce při
průjezdné silnici

spočívající v posunutí umístění stávajícího svislého dopravního značení č. IZ 4b – konec obce,
dle návrhu Obce Březejc, ve směru od obce.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s vyhláškou MD č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
2. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu, svými rozměry, barvami a technickými požadavky musí odpovídat zvláštním
technickým předpisům (ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, technické
podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Všechny
součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
3. Odborné provedení dopravního značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního
značení zajistí, Obec Březejc, Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842435, starostka
Eva Rosová tel. 774 349 998.
4. Dopravní značení bude osazeno oprávněnou firmou a v součinnosti s Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, TSÚ Jihlavská 1, 591
14 Žďár nad Sázavou.
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5. Realizace dopravního značení je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

Odůvodnění
Žadatel: Obec Březejc, Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842435, podal dne 18.11.2020
podnět k stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/03719, Kraje Vysočina, v katastrálním
území Březejc, v místě rozšiřující se zástavby rodinnými domy. Předmětná změna stávajícího
dopravního značení na průjezdné silnici spočívá pouze v posunutí jedné dopravní značky č. IZ 4b
– konec obce ve směru od obce o cca 150 m za poslední nový dům vpravo při komunikaci.
V opačném směru úseku silnice do obce zůstává stávající omezení dopravním značením č. B20a
– 70km/h nejvyšší povolená rychlost, osazená v nedávné době před několika lety.
Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství, považuje předmětnou
změnu místní úpravy provozu na silnici Kraje Vysočina č. III/03719 v k.ú. Březejc, za
odpovídající kompromisní řešení mezi požadavkem vlastníků nových domů při komunikaci a
požadavkem široké cestující veřejnosti po průjezdné silnici. Daný úsek silnice se nachází
v přímém přehledném směru a osazená stávající dopravní značka č. B20a – 70 říká řidič, že je
zde povolená maximální rychlost 70 km/h, tato rychlost je ovšem možná pouze s ohledem na
výklad všech souvisejících ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., řidič musí vždy přizpůsobit
rychlost jízdy vzhledem k přímým okolnostem provozu a když je to nutné pro bezpečnost, musí i
zastavit vozidlo.
Změnu v osazení (posunutí) dopravní značky IZ 4b – konec obce, považujeme za návrh ve
veřejném zájmu, za odpovídající kompromisní řešení mezi zájmem ochrany silnice III. třídy,
která je dle zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích dle § 5 určena k vzájemnému
spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace a mezi zájmem výstavby
rodinných domů při této průjezdné silnici. Pro daný případ jednostranné zástavby domy při silnici
považujeme osazení za správné. Dle zásad Ministerstva dopravy TP 65 čl. 9.2.6.43, se dopravní
značka č. IS 12a (IZ4a) umísťuje zpravidla u začátku zastavěné oblasti přilehlé k pozemní
komunikaci, případně až u místa, od kterého je nutno stanovit, aby platila pravidla provozu
stanovená pro obec. Nesouběžné umístění dopravní značky č. IZ4a-obec a č. IZ4b-konec obce se
tímto nevylučuje.
V daném případě průjezdného úseku silnice je souvisle zastavěné území mimo silnici. Zastavěné
území obce odpovídající zákonu č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích dle § 30 je takto:
Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného
pásma podle tohoto zákona území, které splňuje tyto podmínky:
a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné
nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí.
b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m,
nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u
oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy budov, spolu se stranami
upravených půdorysů budov, tvoří území. Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na
stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.
K předmětnému návrhu místní úpravy provozu se kladně vyjádřila Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, TSÚ Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou,
dne 7.12.2020, ale bohužel záporně se vyjádřil dotčený orgán, Policie ČR, Krajské ředitelství
policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, pod
č.j. KRPJ-126792-1/ČJ-2020-161406-DING ze dne 7.12. 2020.
MěÚ nevylučuje změnu místní úpravy provozu v k.ú. Březejc vzhledem k budoucí možné další
zástavbě rodinnými domy při předmětné silnici č. III/03719.
Otisk úředního razítka
Krejska Emil
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství
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Příloha: situační návrh
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení
nabývá účinnosti.
Vyvěšeno dne: ............................................. Sejmuto dne: .......................................................

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:

Obec Březejc, Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 00842435
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, TSÚ Jihlavská 1, 591
14 Žďár nad Sázavou

Policie ČR, KŘPKV Dl, Nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou
Dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Velké Meziříčí stanovení
formou 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 Velké Meziříčí, OÚ Březejc a současně bude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou.
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Velké Meziříčí odbor správní
OÚ Březejc
se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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