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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Veřejná vyhláška
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), 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. tříd, na místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích, zahájil dne 03.09.2020 na základě podnětu
navrhovatele
—

Josef Šaroun, Jasanová 2073/24, 678 01 Blansko
(dále jen “navrhovatel“), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. v tomto případě
Policie CR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, Bezručova 1895/31, 67801 Blansko, IČO: 75151499 (dále jen PČR DI Blansko),
správní řízení o návrhu opatření obecné povahy.
—

Podle ust. 771 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a podle
77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu (PÚP) na pozemní komunikaci v Blansku:
místní komunikace ul. Horní Palava
je nedílnou součástí tohoto stanovení

-

realizovat PÚP dle přiložené situace (viz příloha), která

po dobu realizace stavebních prací při ukládání vodovodní přípojky RD, které budou probíhat

od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK Horní Palava (řízení
o povolení je vedeno Městským úřadem Blansko) po dobu 10 dnů v průběhu období Od
21 .09.2020 do 21.10.2020.
Podmínky pro provedení stanovené přechodné úpravy provozu:
1. Přechodná úprava provozu na výše uvedené MK v Blansku byla stanovena z důvodu
zajištění bezpečnosti účastníků provozu při realizaci stavebních prací při ukládání IS
(vodovodní přípojka a protlak pro přečerpání vody z COV).
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2. Provedení a umístění stanovené přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou
Č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, technickou normou CSN 01 8020 Změna 1 a technickými
podmínkami TP 66 “Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3. Veškeré dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v základní velikosti
v retroreflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, 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 umístění dopravních značek IS 11 b,
IS lic a IS lid (vyznačení objízdné trasy).
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení stavební akce uvedeno do původního stavu.
5. Pracovní místo bude na MK Horní Palava zřízeno pouze v nejnutnějším rozsahu a
v nejnutnější době (v pracovní době), jinak bude případná technika umístěna mimo
uvedenou komunikaci např. v přilehlé zeleni nebo na přilehlých odstavných plochách.
6. Podél posuvného pracovního místa bude vždy zachován volný průjezdní prostor v šířce min.
2,75m, aby byl zajištěn průjezd všech vozidel, zejména vozidel IZS.
7. V případě snížené viditelnosti budou svislá dopravní značení A15 „Práce na silnici“ a
dopravní zařízení Z4 doplněna o výstražná světla oranžové barvy.
8. Při prováděných pracích budou zajištěny rozhledové poměry pro všechny křižovatky i
případné sjezdy nacházející se v daném úseku stavby. Materiál ani stavební technika
nebudou žádnou svojí částí zasahovat do volného průjezdního prostoru komunikace.
V případě nutnosti bude provoz řízen řádně poučenými a označenými pracovníky stavby
v souladu s vyhl. Č. 294/2015 Sb.
9. Při zásahu do vozovky
do konečné úpravy povrchu při provozu bude obousměrně
umístěna dopravní značka A 7a „Nerovnost vozovky“.
10. Osazení stanovené přechodné úpravy provozu zajistí navrhovatel. Za řádné provedení
dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a
udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu i včasné odstranění je zodpovědný
také navrhovatel, tj. Josef Saroun, Jasanová 2073/24, 678 01 Blansko, tel. 604155252.
11. Po osazení přechodného dopravního značení je nutno informovat o této skutečnosti
zástupce PCR- Dl Blansko a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko, oddělení silničního
hospodářství k provedení kontroly.
12. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací ani komunikací sousedících.
13. Po ukončení stavební akce na dotčené MK Horní Palava v Blansku musí být přechodná
úprava provozu okamžitě odstraněna, součásti a příslušenství dotčených pozemních
komunikací uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena
správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
14. 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, kterou podal navrhovatel Josef Saroun, Jasanová 2073/24, 678 01
Blansko, bylo zahájeno řízení podle části šesté správního řádu ( 171 a následující) a dle 77
odst. 5 zákona o silničním provozu, kterým se vydává závazné opatření obecné povahy, a to
z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků provozu při realizaci stavebních prací v rámci
ukládání přípojek RD. K návrhu přiložil žadatel jednoduchou projektovou dokumentaci.
V souladu s ustanovením
77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu
požadované přechodné úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán Policie CR, tj. v tomto případě
PČR Dl Blansko pod čj. KRPB-15401 1-2/CJ-2020-060106 dne 13.08.2020.
-
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Správní orgán návrh včetně všech podkladů posoudil a neshledal důvody, které by bránily
stanovení požadované přechodné úpravy provozu, a proto navrhovanou přechodnou úpravu
provozu na dotčených pozemních komunikacích stanovil, a to 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 ust.
77 odst. 5 zákona 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 správního
obvodu se opatření obecné povahy týká, jen pokud se vztahuje k zastavěnému území dotčené
obce, nebo může-li stanovením přechodné úpravy 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 stanovení
přechodné úpravy provozu na výše uvedené MK Horní Palava v Blansku dle ust. 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 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 nebo námitek.

Mgr. Iveta Skotáková V. (
úředně oprávněná osoba
Tato písemnost bude vyvěšena po uoi_.iLdnťÍ na úřední desce Městského úřadu Blansko.
Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
‚

‚

‚

-

Zverejneno zpusobem umoznujicim dalkovy pristup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Příloha:
lx situace dopravního značení.
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Doručí se:
Žadatelé (doručenky)
1. Josef Saroun, Jasanová čp. 2073/24, 678 01 Blansko
Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Město Blansko, IDDS: ecmb355
sídlo: nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko
Dotčené orgány (doručenky)
3. 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)
4. Městská policie Blansko, Sadová č.p. J 49/2, 678 01 Blansko
5. 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 na jeho úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem: stanovení PÚP při ukládání IS v ulici Horní Palava v
Blansku)
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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