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

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci v obci Brusné  

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, jako 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 a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci 
a veřejně přístupné účelové komunikaci, zahájil dne 20. 7. 2021, na základě návrhu, který 
podala Obec Brusné, IČ 00287091, sídlem Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, řízení 
o návrhu opatření obecné povahy (OOP) podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) a podle ustanovení 
§ 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. 
 
Řízení bylo zahájeno ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci 
Brusné v lokální obytné zóně v k. ú. Brusné podle situačního výkresu dopravního značení 
s názvem akce „Návrh zóny 30 v obci Brusné“, datum: 06/2021, č. zakázky: 2021_14, č. 
přílohy: B.3, vypracované Ing. Tomášem Olšou, ČKAIT: 1202125. Výše uvedená situace je 
nedílnou součástí tohoto návrhu OOP. Návrh spočívá v osazení nového trvalého svislého 
dopravního značení (DZ) IZ8a (Zóna 30) – 3x a IZ8b (Konec zóny 30) – 3x v místech 
křižovatek dotčené komunikace se silnicí č. III/43730 a v místě výjezdu z účelové 
komunikace.  
 
Důvodem návrhu je podle navrhovatele, který je současně vlastníkem předmětné 
komunikace, omezení průjezdové rychlosti vozidel v zájmu zvýšení bezpečnosti provozu v 
řešené lokalitě s novou obytnou zástavbou.  
 
Návrh byl projednán s příslušným orgánem Policie České republiky, tj. Krajským ředitelstvím 
Policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem, sídlo: Březinova 2819, 767 28 Kroměříž 
(DI Kroměříž), jehož stanovisko ze dne 19. 7. 2021, č. j.: KRPZ-67809-1/ČJ-2021-150806 
bylo ODS BpH doručeno dne 20. 7. 2021.   
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Předložený návrh OOP ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci 
Brusné, se přímo dotýká zájmů žadatele a současně vlastníka této komunikace, tj. Obec 
Brusné, IČ 00287091, sídlem Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, dále vlastníků 
nemovitostí sousedících s předmětnou místní komunikací, na níž má být umístěno nové 
svislé dopravní značení a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na místní 
komunikaci v obci Brusné. 
 
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu OOP ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na místní komunikaci v obci Brusné, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být OOP přímo dotčeny, uplatnit u ODS BpH 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 BpH písemné odůvodněné námitky.   
 
ODS BpH podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu  

 
vyzývá 

 
dotčené osoby, aby k návrhu OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci v obci Brusné, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky doručením na ODS BpH ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  
 
 
 
Odůvodnění  
 
Návrh OOP ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Brusné, byl 
zpracován z důvodu omezení průjezdové rychlosti vozidel v zájmu zvýšení bezpečnosti 
provozu v řešené lokalitě s novou obytnou zástavbou. 
 
 
   
„Otisk úředního razítka“ 

 
 
 

Bc. Alena Vašinová 
referent Odboru dopravně správního 
MěÚ Bystřice pod Hostýnem 
 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
 
 
Příloha:  
1 x situace dopravního značení s názvem „NÁVRH ZÓNY 30 V OBCI BRUSNÉ“ 
 

 

 

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

 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):  
V souladu s § 172 odst. 1 správního řádu doručuje ODS BpH toto 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. 
 
Dotčené osoby (doručenka, datová schránka): 
Obec Brusné, IČ 00287091, sídlem Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
 
Dotčené orgány (datová schránka): 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, 
dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž 
 
Na vědomí (datová schránka): 
Obec Brusné, IČ 00287091, sídlem Brusné 93, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, p. Jana 
Sedláková, starostka obce 
 
 
Obecní úřad Brusné (datová schránka) 
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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