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vEŘEJNÁ vyHlÁšxn
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy avýzva

Městský Úřad Slavkov u Brna, Odbor správních činností, oddělení dopravně správních agend (dále
jen,,sPrávní orgán"), podle ust. § 124 odst.6 zákona č.361/2000Šb,, o próvozu na §ozemních
komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších přeo§isů (dále jeň ,,zákon o
silniěním provozu"), příslušný orgán státní správy ve věcech staňovení místní a'přecňodne úpravy
Provozu na Pozemních komunikacích - na silnici ll, a lll, třídy, místní komunikaci a veřejné
Přístupné Úěelové komunikaci zahé4il na základě písemného po-dnětu ze dne 2o,o2.2o23, rt'"ry
Podala právni_cká osoba Zahrady Milešovice s,r.o., se sídlem Holandská 878t2, Štyřice, 639 oó
Brno, lC: 07235a62 (dále jen,,podatel"), řizení o návrhu opatření obecné povahy poále ust. § 171
a následující Části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšicir předpisůldáb
jen ,správní řád) a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 1 písm. c) a ust. 5 Žz oost. 5 zákona o
silničním provozu, ve věci:

stanovení místní Úpravy provozu na místní komunikaci p. č. 115t1, 80411 a 1í6 (parkoviště)
v obciMilešovice,

dle předložené projektové dokumentace s názvem akce: ,,ZMĚNA STAVBY pŘED DoKoNčENíM
NOVOSTAVBA BD V MILEŠOVICÍCH', č. přílohy: C.1.3, kterou vypracoval tng. arch. Vojtěch
Heralecký.

DotČeným orgánem v tomto řízeni je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
Provozu Policie. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silniěním provozu byt návrh místní úpravy
Provozu projednán s dotČeným orgánem, tedy s Policií České republiky, Krajské ředitelství policié
Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspekiorát (oale jen ,,dotěený oigán"),
jehož vy_jádření ě, j. KRPB-38758-1tČJ-2o23-o612o6-MS ze áne 20.02.2ozďle jóonim i poo-tuoú
tohoto řízení,

S návrhem se lze seznámit mimo elektronické úřední desky též v kanceláři Městského úřadu
Slavkov u Brna, Odboru správních činností, oddělení dopravně správních agend (Mgr. L. pilátová,
Palackého náměstí 260), Po a Stř 8:00 - 17:00 hod., a to ve výše uvedenélhůte. vlinou dobu na
základé telefon ické d oh ody.

Tel,. +420 544121 111



Návrh stanovení místní Úpravy provozu na místní komunikaci p. č. 115t1, 8o4t1 a 1,16 (parkoviště)
v obci MileŠovice, dle předložené projektové dokumentace sepřímo dotýká zi4mů podatele, dáÉ
vlastníka uvedených místních komunikací v obci Milešovice (obec Miíešovice, rč: oozgioáál,
a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedených pozemních komunikacích,

ÚPlné znéní návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p. ě. 115t1, 8o4t1 a
P. Č. 1'16 (ParkoviŠtě) v obci Milešovice, bude také zveřejněno dálkovým pristupem na úřední
desce města slavkov u Brna webová stránka www.slavkov.cz,

Vsouladu s dikcÍ§ 172 odst,4 správního řádu může k návrhu stanovenímístníúpravy provozu na
mÍstní komunikaci P. Č. 11511,804t1 a 116 (parkoviště) vobci Milešovice, dte předložené
Projektové dokumentace, kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy, které 

'mohoú 
být tímto

oPatřením obecné Povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřa-du- Slavkov u Brna §isemné
PřiPomínkY avsouladu s dikcí § 172 odst.5 správního řádu mohou vlastníci nemovitosti, jejichž
Práva, Povinnosti nebo.zájmy související s výkonem vlastnického práva, které mohou oyí timto
oPatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k Měsiskému úřadu Slavkov u Brna
PÍsemné odŮvodněné námitky, Městský úřad Slavkov u Brna, odbor správních ěinností, oddělení
dopravně správních agend podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

!9tcené 999bY, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p, é. 115t1,
80411 a 116 (Parkoviště) v obci Milešovice, dle předložené projektové dokumentace, podávaly
PÍsemné Rřlp_omínky nebo písemné odůvodněné námitky doručáním Městskému úřadu Slavkov
u Brna ve lhŮtě do 30 dnŮ ode dne jeho zveřejnění, thŮta r podání písemných piipomínek je
sPrávním orgánem stanovena vsouladu sdikcí § 174 odst. 1 správního raou'zá poominéx
definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněnýcň námitekje stanovena v ust. § 172 odst. 5 správního řádu.

otisk razítka

Mgr. Libuše Pilátová v. r.

vedoucí odboru správních ěinností

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
musí být vyvěŠeno na úřední desce - města Slavkov u Brna a obce Milešovlce po dobu 30 dnů.
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