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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o
silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na
pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim, na základě písemného podnětu
ze dne 5. 8. 2022 právnické osoby SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, IČ: 26230470 (dále jen „navrhovatel“), zahájil řízení z moci úřední o opatření obecné
povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 1 písm. c) a odst.
5 zákona o silničním provozu ve věci
stanovení místní úpravy provozu
svislého i vodorovného dopravního značení v obci Jinačovice na účelové komunikaci pro pěší a cyklisty
parc. č. 2967/1, 2967/9, 2967/10, 2967/11, 2967/12, 2967/13, 2967/14, 2967/15, 2973/1, 2973/2,
2973/3, 2973/4 a 2973/5 vše v k.ú. Komín a parc. č. 468/1, 468/8, 3268/2, 3268/3, 3269/2 a 3716 v k.ú.
Kníničky a parc. č. 786/1, 786/2, 786/3, 761/2, 767, 1077, 1097, 1122, 1129, 1130, 1135, 1157, 1169/1,
1172, 1173, 1174, 1177/1, 1178, 761/5, 1169/2, 1169/3, 1177/2 v k.ú. Jinačovice a parc. č. 655/3,
655/158, 655/159, 655161, 655/4, 655/156, 655/157, 655/160, 655/5, 655/6, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4,
656/5 a 658/253 v k.ú. Rozdrojovice, z důvodu realizace stavby Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim,
úsek R1, blíže dle grafické přílohy.
Dotčeným orgánem v řízení je v souladu s dikcí § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu
Policie České republiky, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství
BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (dále jen „Policie České republiky“). Souhlasné stanovisko Policie
České republiky ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu je jedním z podkladů v
tomto řízení.
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, oznamuje návrh opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1
správního řádu. Opatřením obecné povahy se navrhuje stanovení místní úpravy provozu svislého i
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vodorovného dopravního značení v obci Jinačovice na účelové komunikaci pro pěší a cyklisty parc.
č. 2967/1, 2967/9, 2967/10, 2967/11, 2967/12, 2967/13, 2967/14, 2967/15, 2973/1, 2973/2, 2973/3,
2973/4 a 2973/5 vše v k.ú. Komín a parc. č. 468/1, 468/8, 3268/2, 3268/3, 3269/2 a 3716 v k.ú.
Kníničky a parc. č. 786/1, 786/2, 786/3, 761/2, 767, 1077, 1097, 1122, 1129, 1130, 1135, 1157, 1169/1,
1172, 1173, 1174, 1177/1, 1178, 761/5, 1169/2, 1169/3, 1177/2 v k.ú. Jinačovice a parc. č. 655/3,
655/158, 655/159, 655161, 655/4, 655/156, 655/157, 655/160, 655/5, 655/6, 656/1, 656/2, 656/3, 656/4,
656/5 a 658/253 v k.ú. Rozdrojovice, z důvodu realizace stavby Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim,
úsek R1.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy provozu
činit námitky kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy
přímo dotčeny. Uplatnit u Městského úřadu Kuřim písemné připomínky a v souladu s dikcí § 172 odst. 5
správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu vlastníci nemovitostí, jejichž práva a
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Městskému úřadu Kuřim písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Jinačovice na účelové komunikaci
pro pěší a cyklisty parc. č. 2967/1, 2967/9, 2967/10, 2967/11, 2967/12, 2967/13, 2967/14, 2967/15,
2973/1, 2973/2, 2973/3, 2973/4 a 2973/5 vše v k.ú. Komín a parc. č. 468/1, 468/8, 3268/2, 3268/3,
3269/2 a 3716 v k.ú. Kníničky a parc. č. 786/1, 786/2, 786/3, 761/2, 767, 1077, 1097, 1122, 1129, 1130,
1135, 1157, 1169/1, 1172, 1173, 1174, 1177/1, 1178, 761/5, 1169/2, 1169/3, 1177/2 v k.ú. Jinačovice a
parc. č. 655/3, 655/158, 655/159, 655161, 655/4, 655/156, 655/157, 655/160, 655/5, 655/6, 656/1,
656/2, 656/3, 656/4, 656/5 a 658/253 v k.ú. Rozdrojovice, podávaly písemné připomínky nebo
odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Kuřim, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů ode dne
jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s
dikcí ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ustanovení § 39 správního
řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5
správního řádu.

Ing. Miloslav Kučka
vedoucí odboru dopravy
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kuřim,
úřední desce obecního úřadu Jinačovice způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu
30 dnů.

Rozdělovník:
Navrhovatel:
SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený správce/vlastník dotčené komunikace:
Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
Dotčené osoby:
V souladu s ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kuřim, odbor dopravy toto
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovení § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
Městského úřadu Kuřim 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.
Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno
Dále obdrží:
vlastní spis - MěÚ Kuřim, Odbor dopravy

Níže uvedené úřady žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto stanovení místní úpravy provozu na vaší
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 30 dnů a o jeho zpětné
zaslání s potvrzením doby vyvěšení:
Obec Jinačovice, Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
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