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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 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 07.09.2020 na základě podnětu žadatele: společnost
-

Montáže inženýrských sítí spol. $ tO., IČO 433 89 554, Všechovice 50, 666 03 Tišnov,
kterou zastupuje společnost DoZBos s.r.o., ICO 293 23 81, Otakara Kubína 1953/17, 680 01
Boskovice
(dále jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie
tj. Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát Blansko, ICO 751 51 499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR Dl
Blansko) pod čj. KRPB-169752-2/ČJ-2020-060106 ze dne 07.09.2020, správní řízení o návrhu
opatření obecné povahy.
Podle
771 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. 1
písm. c) zákona o silničním provozu
—

-

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici 11/377 a pozemních komunikacích ve
Sloupě takto:
na silnici 11/377 (Tišnov Rohozec Černá Hora Sloup Vysočany Prostějov) ve Sloupě, ul.
Rájecká na pozemcích parc. č. 660/2 a 244 v katastrálním území Sloup v Moravském krasu
realizovat přechodnou úpravu provozu (dále Jen PUP) takto:
-

-

-

-

-

—

pracovní místo v pravém pruhu ve směru od Petrovic bude ohraničeno dopravními zařízeními
Z 4 „Směrovací deska“ a v obou směrech jízdy bude před pracovním místem osazeno svislé
dopravní značení A 15 „Práce na silnici“, A 6b „zúžená vozovka zjedné strany“
na pozemních komunikacích na pozemcích parc. č. 74/l a 618 v katastrálním území Sloup
v Moravském krasu
před křižovatkou se silnicí 11/3777 osadit svislé dopravní značení
A
15 „Práce na silnici“ společně s dodatkovou tabulkou E 7b „Směrová šipka pro odbočení“
(k vyznačení místa, kde probíhají stavební práce na silnici 111/377), A 6b „zúžená vozovka
z jedné strany“
-

—
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z důvodu probíhajících stavebních prací v rámci akce „Prodloužení kanalizace, ul. Rájecká“.
Jedná se o zábor silnice 111377 v pravém pruhu ve směru od Petrovic z důvodu prodloužení
kanalizace. Dojde ke zúžení vozovky, bude zachován obousměrný provoz, minimální šířka
jízdního pruhu bude 2,75 m. Délka prac. místa max. 80 m.
Podmínky pro provedení stanovené přechodné úpravy provozu (PÚP) ve Sloupě:
1) Provedení PÚP na silnici 11/377 a na pozemních komunikacích ve Sloupě musí být v souladu
s vyhláškou č. 294/201 5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení 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“.
2) Termín provedení PÚP na silnici 11/377 a na pozemních komunikacích ve Sloupě je po nabytí
účinnosti tohoto opatření obecné povahy a po dobu zvláštního užívání silnice 11/377 (řízení O
povolení ZUK silnice 111/377 je vedeno Městským úřadem Blansko) předpokládá se termín od
01.10.2020 do 30.11.2020.
-

3) 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.
V případě snížené viditelnosti budou dopravní značení A 15 a dopravní zařízení Z 4 doplněna o
výstražná světla oranžové barvy.
4) Pracovní místo na silnici 11/377 bude řádně ohraničeno (dle TP 66) a v každé poloze tohoto
pracovního místa musí podél něj po celou dobu trvání akce zůstat volný průjezdní prostor
v šířce min. 275 m.
5) Materiál ani technika nebudou umístěny na pozemní komunikací, ale např. v přilehlé zelené
ploše nebo na chodníku a nebudou žádnou svojí částí zasahovat do volného průjezdního
prostoru pozemní komunikace.
6) Při umístění dopravních značek a dopravních zařízení (případně také techniky a materiálu)
musí být zajištěn rozhled na křižovatkách, sjezdech a připojeních, které se nachází v pracovním
úseku nebo jeho bezprostřední blízkosti.
7) Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přechodnou úpravou, budou překryty a po
ukončení akce budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci PUP na silnici 11/377 a na
pozemních komunikacích ve Sloupě nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací, ani komunikací k nim přilehlých. Po ukončení stavební akce bude
přechodné dopravní značení okamžitě odstraněno.
8) Po celou dobu trvání stanovené PÚP bude dotčeným úsekem silnice 11/377 možný průjezd
všech autobusů veřejné linkové osobní dopravy (v. 1.0. d.), které jsou zde vedeny. Také bude po
celou dobu možná obsluha autobusových zastávek Sloup vjejich trvalých polohách.
9) Odborné provedení přechodné úpravy provozu v obci Sloup podle tohoto stanovení zajistí
žadatel, tj. Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., ICO 433 89 554, Všechovice 50, 666 03
Tišnov, který rovněž odpovídá za stav dopravních značek po celou dobu trvání akce.
Odpovědnou osobou byl určen pan Jiří Kopecký, tel. 603 580 269.
10) Po ukončeni realizace přechodné úpravy provozu na silnici 11/377 a na pozemních
komunikacích ve Sloupě 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.

-

Čj. MBK

43587/2020

str. 3

11) Zdůvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici 111377a na pozemních
komunikacích ve Sloupě 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 Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., IČO 433 89 554,
Všechovice 50, 666 03 Tišnov, kterou zastupuje společnost DoZBos s.r.o., ICO 293 23 81,
Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice ze dne 07.09.2020 bylo zahájeno řízení o
stanovení PUP na silnici 11/377 a na pozemních komunikacích ve Sloupě 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 111377, při kterém budou prováděny stavební
práce v rámci realizace místa pro přecházení. Zadatel doložil k žádosti o stanovení PUP
jednoduchý grafický návrh situace PUP, ke kterému se v souladu s ust. 77 odst. 2 písm. b)
zákona o silničním provozu dne 07.09.2020 vyjádřil příslušný orgán policie, tj. PČR—Dl Blansko
pod čj. KRPB-169752-2/CJ-2020-060106. Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení
silničního hospodářství vydal stanovení PÚP na silnici 11/377 a na pozemních komunikacích ve
77 odst. J písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření
Sloupě dle
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 PUP 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 obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřeíné vyhlášky.

Dana Bílá v.r.
úředně oprávněná osoba
Tato písemnost bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Blansko a Úřadu městyse
Sloup po dobu 15 dnů. Současně musí být také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
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Příloha: lx situace
Doručí se:
Žadatel (doručenka)
1. DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv
sídlo: Otakara Kubína Čp. 1953/17, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Všechovice 50, 666 03 Tišnov 3
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. Městys Sloup, IDDS: r56bbgr
sídlo: Sloup Čp. 1, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na její úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem; stanovení PUP při budování místa pro
přecházení na silnici 111/37436 v obci Ráječko
-

Dotčený orgán (doručenka)
4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova Čp. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
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 provádění
stavebních prací na stavbě: „Prodloužení kanalizace“ v silnici 11/377 ve Sloupě
6. Ostatní dotČené osoby dle ust. 173 odst. J 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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K navrhu dopravniho Značeni bylo využito
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dne

SOUHLASÍME S PDZ, ZUK A UZAVÍRKOU.

SUS JMK

(D

Použ,ie dopfavnl značeni bodev začadni velikost avreieonim proveden, ti

VBlanskadne

PLATNOST TOHOTO VYJÁDŘENÍ JE I ROK.

DLE

-

1Č.j.-2020-060001

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j.: KRPB-

—

