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Obec Brusné, IČ 00287091, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní (ODS BpH) podle ustanovení 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 
361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní ané úpravy provozu 
na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné 
účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní 
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle ustanovení § 171 a násl. části 
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), 
oznamuje zveřejnění  

N ÁV R H U  

stanovení místní úpravy provozu v prostoru parkovací plochy u prodejny 
potravin č.p. 95 v obci Brusné 

 
ODS BpH na základě návrhu obec obce Brusné, IČ 00287091, Brusné 93, 768 61 Bystřice 
pod Hostýnem, ze dne 29.04.2020, po projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 3 zák. 
č. 361/2000 Sb. Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní 
inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž (DI Kroměříž) a posouzení jeho písemného 
stanoviska vydaného pod č.j. KRPZ-39880-1/ČJ-2020-150806 dne 26.04.2020 

Návrh OOP ke stanovení místní úpravy provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene 
c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 294/2015 
Sb.), následující trvalou úpravu provozu a s tím související užití dopravních značek na 
pozemních komunikacích. 
 
Místo úpravy: parkovací plocha před prodejnou potraviny č.p. 95 v obci 

Brusné 
 
Důvod úpravy:  Výměna stávající dodatkové tabulky – u přesnění 

specifikace a prodejní doby prodejny potravin čp. 95 v obci 
Brusné 

 
Doba úpravy:   trvale, po nabytí účinnosti opatření obecné povahy  
 
Způsob vyznačení:   dle přiložené situace dopravního značení  
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Odpovědná osoba: Jana Sedláková (starostka), mob.:608 440 473, obec 

Brusné, IČ 00287091, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem 

 
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu OOP ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na parkovací ploše před prodejnou potraviny č.p. 95 v obci Brusné kdokoli, 
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, uplatnit u ODS B.p.H. 
písemné připomínky a v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou 
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být OOP přímo dotčeny, podat proti návrhu OOP k ODS B.p.H. 
písemné odůvodněné námitky.   
 
ODS B.p.H. podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu  

 
v y z ý v á 

 
dotčené osoby, aby k návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na parkovací 
ploše před prodejnou potravin č.p. 95 v obci Brusné, podávaly písemné připomínky nebo 
písemné odůvodněné námitky doručením na ODS BpH ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. 
 

Odůvodnění:  
ODS BpH jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a 5 písm. b) zákona 
o pozemních komunikacích obdržel od navrhovatele Obec Brusné, IČ 00287091, Brusné 93, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem dne 05.12.2018 návrh ve věci stanovení místní úpravy 
provozu na parkovací ploše před prodejnou potraviny č.p. 95 v obci Brusné. Důvodem je 
výměna stávající dodatkové tabulky – u přesnění specifikace a prodejní doby prodejny 
potravin čp. 95 v obci Brusné, dle přiloženého výkresu, tento výkres je součástí návrhu 
opatření obecné povahy. 

Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 3 
zákona o silničním provozu Policií České republiky, tj. Krajského ředitelství Policie Zlínského 
kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž 
a posouzení jeho písemného stanoviska vydaného pod č.j. KRPZ-39880-1/ČJ-2020-150806 
dne 26.04.2020. 

Správní orgán posoudil návrh dopravního značení a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o 
silničním provozu postupoval při stanovení místní úpravy provozu podle ustanovení části 
šesté správního řádu, formou opatření obecné povahy.  

Poučení: 
Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti 
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou podávat proti návrhu opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky k ODS BpH ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
Ing. Jiřina Drekslerová 
referent ODS BpH 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
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Příloha:  

1. Situační výkres – Návrh dopravního značení obec Brusné 
 
 
 

Vyvěšeno dne ..................................          Sejmuto dne......................................  

 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 
 
 
Doručí se: 
  

Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)  
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH tento návrh OOP 
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno 
v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce 
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a současně bude zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za 
doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu OOP.  
 
Dotčené osoby (doručenka) 
Obec Brusné, Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287091 
 
Dotčené orgány (datová schránka) 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní 
inspektorát, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž 
 
 

 Obecní úřad Brusné 
 Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 

 
se žádostí o bezodkladné vyvěšení OOP na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o 
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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