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VEŘEJN VYHLÁšKA

oPAŤŘENIoBEcNÉ PovAHY
st.nov.nlň|3tn| úpÉvy prcvozu na pozémnl loňunilaci

M&l9ký úiď Š|apaniB' odboÍ dopÍál.y. pod|é Ust' 5]24 odsl' 6 uďona č' 3612ooosb o
probzu ná pÓzemních komunkacich á o zménác]r néheÚch zákono E uěňi po2dějšlch
př.dpgú (ď'h jén "zákon o silničn'n porcz,:/ př|sluŠný orgán íálnlsp|ávy Ve Ýěceď slanóv€nl
n|shl a přechodné úpÍavy plovozu na pozemnich komunikac|ch na g|nic |' á |||' ťldy mlstnl
:komunikac a Veiejně plislupné úČe|ové koňunikác. v ř|zenIzáhá]enéÚ ná základé Dodnětu Óbce
Rlcmánice. se sidem KoméngkéhÓ 63 Rlcňanicé' 66,| 01Bílovie nád svláýou lČo oo37!o0]l
ldál. n'2 oo|la|e].) ze dn. 11,04'2013 ve věc vedeného spén|ho lizení o opalieni ob.cné
povaňy pode usl, s 171 a nás|edujici iásl] še5|é zákona č 500]2004 sb ' spráW| řlid É znénl
pozdě'šich pi€dp'sú ídála ri'n .spn'v'i iád.) a pod|ě Úsl s 77 Ódsl l p|*' c} á Úí s 77 Ódsl' 5
'ákona o si|ni.nim ptďozu a po p'edchď'n pr'sdn. s dobým oaeem pod|e Usl ! 77 od3l
2 pi3m bl d odí' 3 2á|o|a o s|nÉn'm o'@zu' rléÍýF j. Poh. cR' <'aské i €díe|stliPo|.'e
J'loŤoÍévsreho |.q€' spéca''Óvá1é Ólácd'Šlé oop€v1|m r'.ny'9tv| 6V a Bo \oJ1@"a
63724 6l1J2 BŤo |co75.5.49 á pÓ o'9eŤ1éŤ slarov's<L loholo dol.e1e1o otgárL'
rydEného pod ó ] (RPa'213652.1/ÓJ.20]7.o6000 die 31.102017]pod|é usl s77odst' 1-plšm'
c)zákoná o ši|ničnim Drcvozu

5bnovujé mÍslnÍ Úpr.vÚ proýo2u

n. siln.c. ě.l!333; n. mÍl!|i.h komun|k.clch. na véňlinó pliltÚpný.h účé|ový.h
kmÚn|*.c|ch v obc. Ricm.nlc.

z dúvodÚ: aktua|.a..rď.|ého.vl.|ého dopÍ.vnÍho zn.éění n. po..ňnlch komun|k.c|ch
l k' ú' Rícm.n|c€

poo|o pEd|o'eré dokuňenl.@ PÁsoocT DoPMvN|.o lNAÓE\iAV sTN'cH koMLN {Ác|
Pco oB.c R|CVAN|CE ' ryptáováné spoi UÍba|'a s t o' e i'd|em l|aýn' 23221
66.144 MoEvany ICO 26242326. v sDnu m17.

Podmlnkv lro od.d..l ňblni úDEw o'ďozu:
l' PÍoýedeni mishiúp€W pÍov@u nusi býl V $u|ádu s v,yh|áŠkou č.2942015 sb,. kleóu 9

prcváději pÍavid|a p@vozu na pozeňnlch komunikáclch a úoíava á lizeni orÓvozu.a
pozemn|ch koňuňikác|ch. veznění pozdéjšlch předp sú'

2' oopÍavni značky. dopEvnizaiizenl muglv 9ouádu s 5 62 odst' 6 zákÓná o sÍni.i|fr
prcvozu svými rozměry' baryami á lechnckým] požadavky odpovlda( zv|áštnim lechnickým
pledp''úň' k'eÍÝň' lšou ze|Ťena nomy csN EN 12399. 1 .sia|é sý3|e doptáý|i 'na.én' .
cásl 1 slá|é dÓpÍdn' háčlq.' csN FN 1,136.vodorcmé dopBnl z4i'Čen' . po2a.ďkt ná
dopEhi háč'nr. dá|. le.hndé p.dm|nky |P 65 lágdy pÍo.dop.an' znáčen| ná

illtuiltililililililililil1



pozemnich koňunkaclch'- akluá|nl Vydán| (dále jen 'ÍPó5) á TP 133 "zásády pro
rcdotowé doDEvni /ná-eni |á Dozemr j!h tďUn'kJ'.h

3' V€škq; sviíé dop€Wi2na.ty bldN 2ák|adni re|ikosli pod|e TP 65 a ňG| býl pÍ@deíy
jako Íelt|ellelni' Všéchny $uČásli mistni úpcvy pÍMzÚ mu9{ Lý schvá|eného lypu

4' slá|é znaěkyán j €]ich konsl.uk@ n esmějl zasahoval do ryňéz.né částidopravniho p@slofo
určeně lro pÍovoz vozide|

5 Pli reá]zaci mlshl úp.ávy pÍovozu
pozemních komunikáci,

neŠml do]il |eznečištěn| nebo poš|ozen| dolěených

6 U komunikacnich pňpojen| budou ajiš(éňy předepýné Í@h|edo@ poméíy d|e dalných
piedp Šú' Rozhledová po|e mus|bí béz překiéek blánících @zh|édu'

7 odbo'|é píoveden nisll|;o'aw o'ovo7J pod|e lo|olÓ 9la1oýe|i zci9lí odboTá fimc d|e
v}r|.duJ Ýýběrcýe5o 'ize1|' konták|ni ogobá: Mql' Libol s|lbý'.t.rost. obc. Ricm.ni..'

a, Rea|ia@ hislní úpávy pÍďd! ná si|nid ě' ||/333: na mis|nich komunikacich á ná veiejně
pníupných Úéě|ový.h |omun|kác|c!' ýob.i Ricnán'@ bude ptwdená db ýhýi|éné

RcMAN|cE.' !.yp€@vané spo]' UÍbania s.l'o'.s €sid|emHavní2322].66,|44Mo6vany'
|co 26242326. v sÍpnu 20]7.
Uvedená dokumenlacejě n.dl|nou součásl|loholo slanovení mlslniÚpÍary provozu

9, Po ukoněěnl Eá|iz.e misln| úpÉly pÍovozu ná si|nici ě, ||7333 Vk'ú'Ricmánie bldo
dopEvni znáčení pňBwato do spn'vy sus JmK' ob|a9 stéd oiechNstá ý1/35' 619 00
Bmo' |co70932531 T.(o oÍ!an'áé bude zájišÍÓvál píÚbě'nÓÚ konlrc|u a údŽbu
DřePálóho dooBvniho ŽnáóénI

10 osláblDz.lj Dz na m|slnlch o účé Óvých komÚnkaclch. budt pléVzalo do frajelku a
spÍáry obcl Ricmáni@' sé šid|em Komenského 63 Rícmani@ 5540] Bi|ovicé nád svilavou
|co0o3749o3' obec budé zá]išlbval pfuběŽnou konIÍo|u a údrŽbu dopÍévilho zna@ni a
dopBvniho ařízeni. kteíé bode sčásli Úwiéných pozemnlch kmÚnikáci

11 Rea|izace dopÍamiho značén|le možná a' po nabýi účiňnosl' opalřeni obeňé p@at'y.
12 slénovená mlslniúpÉvá plovdÚ na pozěmn| komunikacimiJžé bí dop|něn. zménéna ěi

zÍUšena pouze na zák|adě nového slanov.ni m|stni úpÍa!ry pÍovozu vldaného Méslským
úiadém s|apai]ce. odboÍem dopEvy' zdúvodu z6]iŠ(énl bezpečno9lisi|niéniho pÍovo2u ^a
doIenýEh pdemních komunikácích múŽe Měslský Úlad Š|ápánce odbol dop6vy'
zvbslniho podnéfu nebo Ž podnélu piislušného orgánu po|ic|e cR' s|aoví dá|ší dop€ni
2náčiy nebo zali2eni. plíp.dně slanÓ€nou mlslniúpÉvu píovozu zněnll

13 Timto slanov.nim mislní Úp.aVY pÍovozu n.]sou dolčeny př €dpsy o územnim p|ánováni a
s16vebn|ň řádu (zák č.]33/2006sb ve zněnIpozdě]šl.h pledpisú)

oopÉvní značky. dopEvni zálizeni na pozémnich komunkácích ne!ryžádujl ÍozhÓdnuIi o
umisté.í slavby' úzémní $uhl.l. slávebni povo|éni ani oh|ášeni sláwbnímu Úládu. slávebnik je
všák pNinen pod|e dik@ s 79 odsl' 5 sla@bniho átona zqi si infoma@ o existonoi
podzemnich slóveb (ecnňické mlÉs|fuKury a a)islil jejich Óchíanu. a dá|evsoukdu s dikcis 152
odsl l sláVébn|ho zákoná dbá( na řádno0 pÍip€vo a prováděni3lavby' pňlÓm moslmilna 2ře|.|i
! €]ména ochEnu žvola a zdrávi osb, ochÉnu živolniho pEsliědi á mái.lku. šetrnost k

N. zák|adě podnáu ob€ Ricm.ni@ se sid|eE Komenského 63. Rícmáni@ 664 01 Bilovicé nad
svilavou' |co 0037490. zo dné 11M.2013 vé věci íanoveii frlslni úpÍavY pÉvozu na si|nici
0. ||/333] na mlslnlch komurikacich a na velejně piistupných úě€|ových komunkacich vobci
Rlcmanjce. by|o pod|eust. s 171anásledně čásliŠesG správn|ho řádu a us|' s77 odsl' 5zátoná
osi|n]čním prcvďu. ahájeno řizeni na zák|adé kleÍého se !rydává závené opatieniob'"cná

K podnélÚ Ó ýan@ni n|sln| úpÉly píoýoz! b'ra pň|oŽsa sfue s návÍňem Umislěnl
dopEvního unačenl (dÓkumenla@ "PASPoRT DoPMVN|Ho zNtČEN| A MlsTNÍcH



KoMUN KAci PRo oBEc Á|c['AN|cE'). j €]íŽ vý sk zúslqne ]akp dok ad U zdqšiho s |nióniho
spÍavniho úiadu a pisemné sout|asné vy]ádÍeni Po]ce cR KRP JmK' sP g] Brno-v€nkov
Kouncov.637/24 611 32 arno. |co 75151499 rydané pod č j KRPB-2]3652-1/c.]-20]7-0600D|

NáVlh slanoveni mislni úp€vy pÍovozu na si!nciě /333' na mistnich komunkacich a naveř €]ně
piistupných . úóé|Ó\'ch komunikacich v obci R'cňanice' pod€ předoŽené pro]eklové
dokoméntacé se přimÓ dÓtýka 2ájňú podalelé pÍáVícké osoby ktg.é ]e povéÍena výkonem
v|áslncký.h právkÚVédénés nicj vláglnlka ĎemÓvloŠligolsedicis nemovitosli na niŽ majibýt
Uňislény svis]é dÓpÍáVni2načky adá|e k(eÍéhoko|v ú@slnika s|niéniho pÍovozu na uvedené

Méslský úřad Š|ápánce. ÓdbÓÍ dop|.V! dÓfuó náVň opalieniÓbéČné pÓVáhy č j: ot!ČJ/3934o
|3HAs /ó  dnó  'q0 . '20 '3  vó l t ' i oL  ̂ t | áť loL  podb q  2 .  cpÍáÍ fo  ÍádL v  tL |ádU:  ' c |  {  l ' l
$ ' ; u I o i ; d . ' N ; \ | opo | i e ' i o b " ! ' " p o { a l ý bý | ZýP I P ' á ' 1 JU ' e d1  dé i  "  ň á r | á  s  á p á 1  c .  á
obce Ricmanrce po dobu 30 dnÚ a dá|e laké zpúsob€m Umožňujicim dá|koÝý přislup (e|eklÍonická
úÍednideska Méslského úiadu sapance)'
DÓlčené osoby byy v návÍhu opalř €ni obecné povahy d|e s 172 odsl. 1 správniho iádu Lryzvány'
áby podává|y plsémně sVé přpoúinky nebo odúvodněné námlky' K návrhu opalie.i obecné
povahy moň kdÓkoi. jéhÓŽ práVá pdvnnÓsli nebÓ zájňy moh|ý bý1 opalienim obecné povahY
piimo dolÉny Up|ahil p|*mn. plipomlnky Ú spÍavn'ho ÓÍoánÚ V|aslnic nemovilosli ]ejichŽ
pÍáva povinnosl nebo zájmy souvsejici svýkonem Vastnického práVá ňÓhy býl opa|řeoim
obecné povahy piimo dol@ny' moh podal prol návrhu opalřeni obecné povahy pisemně
ÓdÚvÓdněné námrlky Ve |húlě 30 dnú ode dnej €ho zveř €]něni'
RÓzhÓdnÚtiÓ Ďámilkádh
Námlkyd|eUst s172odst 5 spÍáVnjho iádÚ nebyly up|álněny
odúvodněni rozhodnuli o námlkách
Vzh edem klomu. Že námlky d€ usI s172odsl 5 spíávniho řádu neby|y up ahény néni třeba
ÍozhÓdnuIi Ó námilkáČ|r odúvodňoval.
M"rkrv '.áo 1|ápán'G ÓdoÓ oÓpÍá^ ý'}o3|qá 'ÓJÉ Í ' .ó ]|n( i' ||J3):
no  Ť ' s L ; 1  l o . ' r ' uUL \ á r á vF !é - . ápn<|Lp r , l . 5 L !é | Óý ; . L r ( ÓŤ J . | á . ÝÝ Ób . P ' . T J ' ' e de

s 77 odsl 1 pism' r) zákona o si|niónim prÓVÓzÚ po pisemném Ýyjádřéni pl s|ošného oBánu
po|ic e jako opalřeniobecné povahy poslupem d|e částišesté (s ]7] a nás|)spráVnihÓ iádÚ

Prcl opátřénl ÓbecnĚ povahy ne|ze dleust s 173 odsl 2 spÉVniho ř]ádu podal opravný
pÍosliedek' s|anoveni mislni ÚpEvy plÓvÓŽÚ !rydané íÓmÓu opallen' ÓbéČné pÓVahy nabý!á
úÓ nnosli paháctým dn€m po dn wvěšeni Veřejné wh ášky'

v  z  JUoÍ '  LeoŠPmpara .v '  r '

Pří|ohá iáko nediIná so!část stanoveni mistni ú!raw D.ovozu:
silua@ dopÍavniho znaÓení ('PAsPoRÍ DoPMVNlHo zNAÓENlA M|sTNlcH Ko|VlUN|Mcl
PRooBEc R CMANcE l č i' oD.ČJ/6]97].]3/HAsz€ dna09,07,2013



Ioto opatiéní oběcné pováhy musi bý v}ryěšeno na úřednl déscé něsiá štápáň|cé á Óbcé
Rícmanice po dobu nejméně 15 dnú. Fatnácťým dném po vyvěš.ní ňabývá loto opatřéní

Pisemnosl mUsi bí zV€ře]něna též zpúsobem umoŽňu]ícim dá|kový přistup.

4 I za y'f

VyýěŠeno s umožněnim dá|kového pňstÚpu

Razi|ko a podps otsánu t|erý poNŽlré vwéšenla Šéjňu[ pGémnÓíipÓ
UmožňU]icim dárkový piisfup (Vz Glanoýeni9 25 odí,2 správnihoiádu)

!o!!éiss
Podat.|. zárovén i dotčená osoba pověřenávýkonem

1 obecRlcmaĎcé KomenskéhÓ63 Ricmance
tco00374903

Dotčená osoba pověřená výkon€h v|aslň|ckých práv:

2  susJmK ob|as l  BÍ^o o řeťhovŠlá54]/ ]5  6rq00

VŠou|adu Šdikci5173 odst ] spéVniho řádu doruéu]e Měslský úřad s|apani@ odboÍ dopravy
tolo opalř €niobecné povahy dolčeným osobám veřejnoÚ ryhraŠkou DoÍučenlveř €]nÓÚ v}hláŠkou
budeppvedenoVsou|ad l j su9| .525sp láVn lho iádu|ak 'Žésep isemnos l ryvěs inaÚ iédn idésre
méslá s|apánicé á obce Rlcmánie á sÓUóásně bude zveřejněna zpúsob€m umožňu]ícim dá kový
piislup, Pahácým dném po Vyvěšení bÚde pisemnosl povaŽována za doru.enou
]!r!šš!!!!3-!Efu!.!Él)

3, méďÓŠapanicé Masarykovo náměslí loo/7.6& 5l sapance co00232651
4 ob'.c Řlcňanice. Koňenského 63 Ricmani@' 664 01 Bi|ovi* nád svlavÓ!.

sežádosliÓ bézÓdk|adné Wvěšeni oznáménina sVé úiédnidés€ na dobu ne méně ]5dnÚ a
plpě!é-z!s!é!i.pp!!eeř'!ry

6& 01 Biovice nád svi|avou.

BÍno.venkov' Koun cova 637/24. 611 32 Brno5 Poicie ČR. KŘP JmK sP D]
co75151499


