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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici a místní komunikaci
Veřejná vyhláška
Městský úřad Blansko, 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 lil, třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové
komunikaci, zahájil dne 06.03. 2019 na základě podnětu žádosti:
Městys Sloup, ICO 280950, Sloup 1, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
(dále Jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie
tj. Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, 1C75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko 1 ze dne 12.03. 2019 pod čj.
KRPB: 31736/CJ-2019-060106-TES, 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,
podle 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
-
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stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici 111377, 111373 a místní komunikaci
v městysi Sloup
takto:
na silnici II. třĺdy, číslo 377 a číslo 373, v městysi Sloup
osadit svislou dopravní
značku B 20a, Bi, B 24a, A22, IS ha, IS lic, Z2.
na místní komunikaci Soukupova ul. (dále jen „MK“) osadit svislou dopravní značku IR
lOa, IS lic.
Důvodem pro navrženou instalaci předmětného dopravního značení je zabezpečení kulturní
akce pořádání hlavní Sloupské pouti (Květný pátek) v městysi Sloup dne 12.04. 2019 od 5:00
do 16:00 hod. Přechodné dopravní značení se stanovuje v působnosti Městského úřadu
Blansko jako obce s rozšĺřenou působností:
Svislé dopravní značení:
viz situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení
vypracoval
DoZBos, s.r.o., lCO 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice 02/2017 a odsouhlasil
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát,
IC 75151499, Bezručova 1895/31, 678 07 Blansko 1 dne 12.03. 2019 pod č.j. KRPB
31 736/CJ-201 9-060 1 06-TES.
-

-

—

—

-

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici a MK:
•

Provedení přechodné úpravy provozu na silnici 11/377, 11/373 a MK v městysi Sloup, 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.
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Dopravní značky a zařízení musí v souladu s
62 odst. 6 zákona o silničním provozu
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
předpisům, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích (dále Jen TP 65 a TP 66).
•

Svislé dopravní značky budou základní velikosti podle TP 65 a 66 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.
Trvalé dopravní značky, které Jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou
překryty a po ukončení akce uvedeny do původního stavu. Při realizaci místní úpravy
provozu na silnici nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.

•

Odborné provedení přechodné úpravy provozu na silnici a MK podle tohoto stanovení,
zajistí žadatel, který rovněž odpovídá za stav dopravních značek po celou dobu trvání akce.
Odpovědná osoba Ing. Martin Mikulášek, starosta městyse Sloup, tel. 778 702 281. Termín
provedení místní úpravy provozu na silnici a MK po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy. Dále viz odůvodnění.

•

Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na silnici a MK je povinností žadatele
informovat o této skutečnosti zástupce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, IC 75151499,
Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko 1 a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko,
oddělení silničního hospodářství k provedení kontroly.

•

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici a MK může Městský úřadu
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 Městyse Sloup, IČO 280950, Sloup 1, 679 13 Sloup v Moravském Krasu,
o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 11/377, 11373 a MK v městysi Sloup, ze dne
06.09. 2019, 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 z důvodu bezpečnosti silničního provozu při organizaci kulturní akce.
Důvodem pro navrženou instalaci předmětného dopravního značení je zajištění pořádání hlavní
Sloupské pouti dne 12.04. 2019 od 5:00 do 16:00 hod. Výše uvedeným opatřením se zvýší
bezpečnost silničního provozu v daném úseku silnice 11/373 v městysi Sloup. Termín
provedení místní úpravy provozu na silnici a MK po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy pouti, dne 12.04. 2079 od 5:00 do 16:00 hod. Termíny budou v souladu se zvláštním
užíváním a uzavírkou silnice 11/373, který vydá silniční správní úřad MěÚ Blansko.
V souladu s ust.
77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu vyjádřil příslušný orgán policie
tj. Policie Ceské republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor
Blansko, Dopravní inspektorát, IC 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko 7 dne
12.03. 2019 pod čj. KRPB: 31736/ČJ-2019-060106-TES. Městský úřad Blansko, oddělení
silničního hospodářství vydal stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 11/377. 11/373 a MK
v městysi Sloup, dle 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření
příslušného orgánu policie, jako opatření obecné povahy s postupem dle 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 správním
obvodu se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území 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
-

—
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obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Z těchto důvodů byla stanovena přechodná úprava provozu na silnici 11/377, 11/373 a MK
v městysi Sloup.
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici 11/377, 11/373 a MK v městysi Sloup, dle 77 odst. J písm.
c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření
obecné povahy postupem dle 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Poučení
Proti tomuto stanovení nelze v souladu s dikcí
prostředek.

173 odst. 2 správního řádu podat opravný
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Příloha: situace
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšia úřední desce MěÚ Blansko a městyse
Sloup po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.
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razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dnw
Doručí se:
Městys Sloup, IDDS: r56bbgr
sídlo: Sloup č.p. 1, 679 13 Sloup v Moravském Krasu
- k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení přechodné
úpravy provozu: 11/377, 11/373 + MK Sloupská pouť.
•
•

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, ID DS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31,67801 Blansko 1
Ostatní dotčené osoby podle 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.

•

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast
Sever, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82 Brno

•

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 své úřední desce na dobu 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení
přechodné úpravy provozu: 11/377, 11/373 + MK, Sloupská pouť.

DIO

.
J

ď17f

Q

PLATNOST DOKUMENTACE
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY DI BLANSKO
-

A
\

W
‘.

/

—-—--

ÍZ

—

1

—1

DLE5 77 ODST. 3 ZÁK C. 361ODC10 Sb.
O PROVOZU N POZMNiCl-4 KOM‘JNi(ACICH,
SOUHLASIME S NÁVRHEM DZ,
UZAVIHKOU
A OBJIZI)NOU TRASOU

_j

V Biareku dne

sůs BK

W
-

SOUHLASIME S NÁVRHEM DZ. ZUE UZAVÍRKOU
A OEJIZUNOU TRASOU
VBimikyi dne

*‘.

MĚSTYS SLOUP
679 13 Stoup č.p. 1, okr. Blaosko
IČ: 00280950 (1)
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