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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Veřejná vyhláška
Městský úřad v Blansku, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, podle 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 25.08.2020 na základě podnětu žadatele
-

COLAS CZ, a.s., Rubeška 21511, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, kterou v řízení zastupuje
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, ICO: 29372381
(dále Jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie
tJ. Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát Blansko, IČO: 75151499, Bezručova J 895/31, 678 OJ Blansko (dále jen PČR DI
Blansko), správní řízení o návrhu opatření obecné povahy.
Podle
171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále Jen správní řád) a podle 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a 77 odst. J
písm. c) zákona o silničním provozu
—

-

stanovuje přechodnou úpravu provozu (PÚP) na silnici 111374 a na místních komunikacích
(MK) v Rájci Jestřebí:
-

na silnici 111374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Adamov-Brno)
realizovat PÚP dle přiložené
situace viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto stanovení
-

—

na MK realizovat PÚP dle přiložené situace
stanovení
-

—

viz příloha, která je nedílnou součástí tohoto

důvod: probíhající stavební akce „Autobusová zastávka, ul. Komenského, Rájec Jestřebí“,
tj. zábor části dotčené silnice posuvným pracovním místem při provádění stavebních prací
podél komunikace, kde bude probíhat výstavba nového autobusového zálivu.
-

termín: po nabytí právní moci rozhodnutí o zvláštním užívání silnice 11/374 (řízení o
povolení ZUK silnice 11/374 je vedeno Městským úřadem Blansko)

16.09.2020 do 30.09.2020

—

předpoklad je od
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Podmínky pro provedení výše stanovené přechodné úpravy provozu:
1) Provedení PUP na silnici 11/374 musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, technickou normou OSN 01 8020Změna 1 a technickými podmínkami TP 66 “Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“.
2) Svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako
retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka,
uchycení) musí být schváleného typu. V souladu s 62 odst. 2 zákona o silničním provozu
budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. Pro
umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístěni dopravních značek IS ub,
IS lic a IS lid (vyznačení objízdné trasy).

3) V případě snížené viditelnosti budou dopravní značení A i5 a dopravní zařízení Z 4
doplněna o výstražná světla oranžové barvy.
4) V případě potřeby bude provoz na dotčené pozemní komunikaci řízen kyvadlově řádně
poučenými a označenými (dle vyhl. č. 294/201 5 Sb.) pracovníky stavby.
5) Podél řádně ohraničeného (dle TP 66) posuvného pracovního místa ve vozovce silnice 11/374
musí po celou dobu trvání akce zůstat volný průjezdní prostor v šířce min. 3m. Pracovní
technika nebude žádnou svojí částí zasahovat do tohoto volného průjezdního prostoru a
materiál na stavbu chodníku nebude umístěn na pozemní komunikaci. Také musí být zajištěn
rozhled na křižovatkách, sjezdech a připojeních, které se nachází v pracovním úseku čí jeho
bezprostřední blízkosti.
6) Pracovní místo pro případné stání techniky a pro prováděcí práce v blízkosti silnice bude
mimo pracovní dobu stavby odstraněno, značení B 20a bude zneplatněno a na komunikaci
zůstanou volné oba jízdní pruhy. Stavba bude mimo pracovní dobu ohraničena dopravními
zařízeními Z 4 (dle schéma B13 z TP 66), aby bylo v této době omezení na silnici 11/374 co
ne] menší.
7) Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přechodnou úpravou, budou překryty a po
ukončení akce budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci PÚP na silnici 11/374 v Rájci
Jestřebí nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace, ani komunikací
k ní přilehlých.

-

8) Po celou dobu trvání stanovené PÚP bude dotčeným úsekem silnice 11/3 74 možný
průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému a všech autobusů veřejné linkové
osobní dopravy, které jsou zde vedeny. Autobusům bude po celou dobu trvání akce
umožněna obsluha zastávky Rájec Jestřebí, Komenského ve stávající poloze.
—

9) Odborné provedení přechodné úpravy provozu na silnici 111/37440 podle tohoto stanovení
zajistí žadatel, tj. COLAS CZ, a.s., Rubeška 21517, 190 00 Praha 9, ICO: 26777005, který
rovněž odpovídá za stav dopravních značek po celou dobu trvání akce. Odpovědnou osobou
je pan Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel. 725093962.
10) Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na silnici 11/374 v Rájci Jestřebí je
povinností žadatele informovat o této skutečnosti zástupce PCR Dl Blansko, 678 01 Blansko a
vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko, oddělení silničního hospodářství, k provedení
kontroly.
-

-

11) Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Blansko, oddělení
silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit
další dopravní značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.
Odůvodnění:
Na základě žádosti právnické osoby COLAS CZ, as., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
lCO: 26177005, kterou v řízení zastupuje společnost DoZBos s.r.o., ICO: 29372381, Otakara
Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, ze dne 25.08.2020 bylo zahájeno řízení o stanovení PUP
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na silnici 11/374 v Rájci
Jestřebí 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, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při zvláštním
užívání silnice 11/374, při kterém budou prováděny stavební práce v rámci budování nového
autobusového zálivu. Přechodné dopravní značení bude osazeno v souladu s vykonatelným
rozhodnutím o zvláštním užívání silnice 11/374 (rozhodnutí bude vydáno Městským úřadem
Blansko) a po ukončení akce bude okamžitě odstraněno. Zadatel doložil k žádosti o stanovení
PUP následující podklady: vyjádření PČR-DI Blansko, vyjádření Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,
lCD: 70932581, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko a grafický návrh situace
PUP. V souladu s ust. 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení PÚP vyjádřil písemně příslušný orgán policie, tj. PČR—DI
Blansko pod čj. KRPB-1 601 37-2/CJ-2020-0601 06.
—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení
PUP na silnici 11/374 v Rájci - Jestřebí dle 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po
písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jako opatření obecné povahy postupem dle
ust. 171 správního řádu a dle 77 odst. 5 zák. o silničním provozu. 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 PÚP na pozemních komunikacích k provozu
v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením PUP 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 PUP 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.
Proti opatření obecně povahy nelze

Toto opatření obecné povahy

Mgr. Iveta Skotáková V (.
úředně oprávněná osoba
Tato písemnost bude vyvěšena po U
úřední desce Městského úřadu Blansko a
Městského úřadu Rájec - Jestřebí. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

10 -0- 2020
JO -OJ- 2070

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Příloha: situace dopravního značení

Doručí se:
Žadatelé (doručenky)
1. DoZBoss.r.o., IDDS: habk3nv
sídlo: Otakara Kubína č.p. 1953/1 7, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 19000 Praha 9-Vysočany
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Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno

3. Město Rájec Jestřebí, IDDS: 2ipbbtf
sídlo: Blanenská č.p. 84, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o bezodkladné
vyvěšení oznámení na jeho úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: „Stanovení PUP při budování nového autobusového
zálivu na silnici 11/374 v Rájci Jestřebí“
-

-

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. Městský úřad Blansko, odbor hospodářské správy, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 24 Blansko
-k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na jeho úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: „Stanovení PUP při budování nového
autobusového zálivu na silnici 11/374 v Rájci Jestřebí“
-

6. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. 1 správního řádu
-v souladu s dikcí 173 odst. I správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
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PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENI JE 1 ROK

OOP RA VNi Z NAČENI

TRVALÉ SVISLÉ

LEGENDA

P6

NAVRŽENÉ PŘECHODNE
OOPRAVNI ZNAČENI
ZÁBOR KOMUNIKACE
OPLOCEN A ZAJIŠTĚN
STAVBOU

V PŘÍPAOĚ POTŘEBY ZAJISTI PRACOVNICI
REALIZAČNI FIRMY USMĚRŇOVANÍ PROVOZU V
MÍSTĚ OMEZENÍ DOPRAVY V KONTEXTU
579 odsl.llzáknna 6.36112000 Sb.

FauSte dopravnl značeni bude u zakladni uelikusn nu relennim pruundenl II 1

/11./rtl

1

))

2020/00

.u

E-mail. duzbus@duzbus.cz
m.duzbus.oa

K nauKu dapraueihu značeni byla upažila
Tp 55 Zasadp pra dupruuni značeni na nnzamninn knmurakaciun
TP 56 Zasuly pin nznačuuaal pruuaanluh misi na pazemnlnb Kamumkaninn ll.updanr

M

JLjor.JeselJu!lkJI7

.11

:DoZBos

Bn. Natdlia Deák7

asarrssra

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVM
UL KOMENSKÉHO, RÁJEc-JESTŇEBÍ

