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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Veřejná vyhláška
Městský úřad v Blansku, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, podle 5 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích, zahájil dne 03.07.2020 na základě podnětu žadatele
-

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 494160,
Brněnské lvanovice, 620 00 Brno, kterého zastupuje DOKA, s.r.o., ICO: 63471752, Na
návsi J 1/5, Holásky, 620 00 Brno
(dále jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ICO: 75151499, územní odbor
Blansko, Dopravní inspektorát Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR
Dl Blansko) ze dne 23.06.2020 čj.: KRPB-1 17643-2/CJ-2020-060106, správní řízení o návrhu
opatření obecné povahy.
Podle 5 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ust. 5 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a podle
5 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
-

stanovuje přechodnou úpravu provozu (PÚP) na níže uvedených komunikacích:
na silnicí 11lI37715 (Závist-Malá Lhota-Žernovník)
vlevo v km jejího staničení cca 0,040 (tj.
před jejím zaústěním do silnice 1/43 u Závisti) osadit na společném sloupku svislé dopravní
—

—

značení A 15 „Práce na silnici“ doplněné o výstražné světlo oranžové barvy S 7
„Přerušované žluté světlo“, svislé dopravní značení A 10 „Světelné signály“ a dodatkovou
tabulku E 7b „Směrová šipka pro odbočení“ (s vyznačením směru vlevo, kde bude na silnici
1/43 ve směru jízdy na Svitavy prováděna oprava jejího povrchu)
nedílnou součástí tohoto stanovení PÚP

—

dle situace v příloze, která je

na místní komunikaci (MK) v obci Závist (před jejím zaústěním do silnice 1/43) osadit na
společném sloupku svislé dopravní značení A 15 „Práce na silnici“ doplněné o výstražné
světlo oranžové barvy S 7 „Přerušované žluté světlo“, svislé dopravní značení A 10
„Světelné signály“ a dodatkovou tabulku E 7b „Směrová šipka pro odbočení“
-

(s vyznačením směru vpravo, kde bude na silnici 1/43 ve směru jízdy na Brno prováděna oprava
jejího povrchu) dle situace v příloze, která je nedílnou součástí tohoto stanovení PUP
—
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Důvod stanovení PÚP: částečná uzavírka silnice 1/43 (úsek Závist) z důvodu provádění opravy
jejího povrchu uzavírka bude prováděna ve 2 etapách:
—

1 ‚ETAPA
2.ETAPA

—

—

oprava jízdního pruhu ve směru jízdy Brno

—

oprava jízdního pruhu ve směru jízdy Svitavy

Svitavy 11.8.2020-13.8.2020
—

Brno 18.8.2020-20.8.2020

NÁHRADNÍ TERMÍN: 25.8.2020-27.8.2020
Doba trvání stanovené PÚP: po nabytí účinnosti tohoto stanovení PÚP a po dobu trvání
částečné uzavírky silnice 1143, která bude uvedena v rozhodnutí o jejím povolení řízení o
povolení uzavírky je vedeno Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a
předpokládají se výše uvedené termíny.
-

Podmínky pro provedení stanovené přechodné úpravy provozu:
1. Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím
příslušného silničního správního úřadu o částečné uzavírce silnice 1/43 a bude provedena
současně s přechodnou úpravou provozu stanovenou Odborem dopravy Krajského úřadu
Jihomoravského kraje (KU JMK).
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, technickými normami CSN 01 8020 a CSN 01 8020 Změna i i technickými
podmínkami TP 66 “Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v základní velikosti
v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka,
uchycení) musí být schváleného typu.
3. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního
značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravního značení IS ub, IS lic a IS
lid (vyznačení objízdné trasy).
4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování
po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný také
navrhovatel, tj. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava,
Jahodová 494160, Brněnské lvanovice, 620 00 Brno, který realizací stanovené PÚP
pověřil společnost DOKA, s.r.o., ‚CO: 63471752, Na návsi 1115, Holásky, 62000 Brno.
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací.
7. Po ukončení realizace stanovené PÚP na dotčených komunikacích je povinností žadatele
informovat o této skutečnosti zástupce PČR Dl Blansko a vyzvat zástupce MěÚ Blansko,
oddělení silničního hospodářství k provedení kontroly.
8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
-

—

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 03.07.2020 žadatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný
závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 494/60, Brněnské lvanovice, 620 00 Brno, kterého
V řízení zastupuje společnost DOKA, s.r.o., ICO: 63471752, Na návsi 11/5, Holásky, 620 00
Brno, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 111/37715 a na MK v obci Závist,
z důvodu realizace částečné uzavírky silnice 1/43, bylo zahájeno řízení podle části šesté
správního řádu ( 171 a následující správního řádu) a dle
77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. Přechodné dopravní značení
bude osazeno při respektování podmínek uvedených v tomto stanovení a v souladu
s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o částečné uzavírce silnice 1/43 (řízení o povolení
částečné uzavírky je vedeno Odborem dopravy KÚ JMK).
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Termín provedení stanovené přechodné úpravy provozu na silnici 111/37715 a na MK v obci
Závist je po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy a po dobu trvání částečné uzavírky
silnice 1/43 uvedené v rozhodnutí KU JMK o jejím povolení.
V souladu s ust.
77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie,
tj. vtomto případě PČR-DI Blansko, dne 23.06.2020 č.j.: KRPB-117643-2/CJ-2020-060106.
Zákon o silničním provozu v 77 odst. 5 odchylně Od obecné úpravy stanovuje, že opatření
obecné povahy se zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních
obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném územi dotčené obce nebo může-li
stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke zvýšení hustoty
provozu v zastavěném území dotčené obce.
Dále zákon o silničním provozu v 77 odst. 5 odchylně stanoví, že jde-li o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření
obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanoveni
přechodné úpravy provozu na silnici 111/37715 a na MK v obci Závist podle ust. 77 odst. 1 písm.
c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření
obecné povahy postupem dle ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po
dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v
přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u
správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebQ námtek.
/.)
Mgr Iveta Skotakova Y ť
úředně oprávněná osoba
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Tato písemnost bude vyvěšena po dji 15Jiiů nWřední desce Městského úřadu Blansko a
Obecního úřadu Závist. Bude zveřejněna1éž-půbem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne

?...

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Příloha: situace PÚP
Doručí se:
Žadatelé (doručenky)
1. DOKA, s.r.o., IDDS: zpi24in
sídlo: Na návsi čp. 11/5, Holásky, 620 00 Brno
zastoupení pro: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Jahodová 494/60, Brno-Tuřany, Brněnské lvanovice, 620 00 Brno
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Ostatní účastníci řízenĺ (doručenky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotinovo náměstí čp. 449/3, 602 00 Brno
3. Obec Závist, IDDS: 7whj2si
sídlo: Závist č.p. 2, 679 22 Lipůvka
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení PUP při částečné uzavírce
silnice 1/43
-

Dotčené orgány (doručenky)
4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno

Na vědomí (obyčejně)
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí čp. 449/3, Veveří, 602 00 Brno
6. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody čp. 32/3, 678 24 Blansko
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení PUP při částečné uzavírce
silnice 1/43
-

7. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. 1 správního řádu
v souladu s dikcí 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
-
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-

