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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 124 odst. 4 písm. b) 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 silnicích I. třídy, na základě podnětu (doručeného na náš úřad dne 

29.06.2020) Města Vracov, sídlem nám. Míru 202, 696 42 Vracov, IČ: 00285498, podaného v zastoupení  

(na základě doložené právní moci) právnickou osobou CENTROPROJEKT GROUP a.s., sídlem Štefánikova 

167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, podaného dále v zastoupení (na základě doložené delegované právní moci) 

fyzickou osobou Ing. Josef Gresl, Podvesná XI 6470, 760 01 Zlín, IČ: 72477393 (dále jen „žadatel“), oznamuje 

v souladu s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) 

zahájení řízení z moci úřední o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté správního 

řádu a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na 

silnici  I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice v místě km cca 37,405 - 37,600 (stavba 

„Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“), dle situace,  jejíž výtisk zůstane jako doklad  

u zdejšího silničního správního úřadu.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu 
návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 projednal s příslušným orgánem Policie České 
republiky, jehož vyjádření ze dne 24.09.2020 pod č.j. KRPB-18757-2/ČJ-2020-060606 je jedním z podkladů 
tohoto řízení.  
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 se přímo dotýká zájmů žadatele, právnické osoby 
pověřené výkonem vlastnických práv k této silnici I. třídy, dále vlastníka nemovitosti sousedící s průjezdním 
úsekem této silnice, na níž má být umístěno předmětné dopravní značení nebo dopravní zařízení a dále 
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na silnici I/54.  

Váš dopis zn.:   
obdrží 
dle rozdělovníku  
  
 
 

Ze dne: 29.06.2020 
Č. j.: JMK 134227/2020 
Sp. zn.: S-JMK 91135/2020 OD 
Vyřizuje: Ing. Repík 
Telefon: 541 654 110 
Počet listů: 3 
Počet příloh/listů: 1/1 
Datum: 25.09.2020 
   
   

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy  
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Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 se týká 
umístění dopravního značení v k.ú. Vracov, okres Hodonín, kraj Jihomoravský, dle grafické přílohy. 
 
 
V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 
kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
uplatnit u Krajského úřadu Jihomoravského kraje písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5 
správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 vlastníci nemovitostí, jejichž 
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje písemné odůvodněné 
námitky.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu   
 

v y z ý v á    
 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 podávaly písemné připomínky 
nebo písemné odůvodněné námitky doručením Krajskému úřadu Jihomoravského kraje 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 § 39 správního řádu a lhůta k podání 
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Repík  
referent oddělení pozemních komunikací  
odboru dopravy 
 
 
 
 
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí být 
vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Městského úřadu Vracov a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 30ti dnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                                                              Sejmuto dne:……………………………… 
                           razítko a podpis oprávněné osoby                                                                           razítko a podpis oprávněné osoby 
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Příloha: 
P01 – situace dopravního značení  
 
Doručí se: 

• Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov, IČ: 00285498  

v řízení zastoupený právnickou osobou CENTROPROJEKT GROUP a.s., sídlem Štefánikova 167,  

760 01 Zlín, IČ: 01643541, v zastoupení fyzickou osobou Ing. Josef Gresl, Podvesná XI 6470,  

760 01 Zlín, IČ: 72477393 - DS  

• Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov, IČ: 00285498 - DS 

žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na vaší úřední desce a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup po dobu nejméně 30 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění. 

• Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 33, 

602 00 Brno, IČ: 65993390 - DS 

       
 
Dotčené osoby: 

• V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje 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 Krajského úřadu Jihomoravského kraje 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 I/54. 

 
Dotčený orgán: 

• Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, 
Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499 - DS 

• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 
695 01 Hodonín, IČ: 75151499 – DS 
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77/2 b)

18757-2 20

(1,5/1,5/0,25)

Podmínky a doporu ení Policie R: 

1. V míst  výjezdu z ul. Radni ní na sil. . I/54 nutno dopplnit dopravmní zna ku  P4 "Dej p ednost v jízd " 

2. Policie R uplat uje podn t k prov ení možností a p ípadné instalaci dopravního zrcadla  

    pro zlepšení nevyhovujících rozhled  p i výjezdu z nám stí do ul. Radni ní - viz zákres.

P4 DEJ P EDNOST V JÍZD  - doplnit

Podn t Policie R k instalaci dopravního zrcadla
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