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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Veřejná vyhláška
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, jako správní
orgán příslušný 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. tříd, na místních
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích, který zahájil dne 26.07.2019
na základě podnětu žadatele
-

PROSEN,spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, IČO:03722163,
V Zahradách 400, 679 71 Lysice
(dále Jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. v tomto případě policie
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČO: 75151499, Uzemní
odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PCR-Dl
Blansko) ze dne 75.07.2019 pod č.j. KRPB-159560/CJ-2019-060106-TES, správní řízení o
171 a násl. Cásti šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
návrhu opatření obecné povahy podle ust.
77 odst. 1
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen správní řád) a podle ust.
písm. c) a ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu fPÚP)
na následujících pozemních komunikacích v Blansku
osadit 2 kusy svislého dopravního značení BI „Zákaz
v
směrech“
společně s dopravními zařízeními Z2 „Zábrana pro
vjezdu všech vozidle obou
nám. Republiky (průjezdní úsek)

—

označení uzavírky“, a to při vjezdech na parkovací stání na parc.č. 783/1 k.ú. Blansko, tj. na
parkovací stání kolmá k pochůzné ploše s fontánami před Komerční bankou (KB)

osadit dostatečný počet svislého
parkovací stání kolmá k pochůzné ploše před KB
dopravního značení B28 „Zákaz zastavení“ společně s dodatkovými tabulkami El 3 „Text“
-

s uvedením termínu, kdy je požadováno vyklizení dotčených parkovišť.

termín: 07.09.2019 v době od 06:00 hod.
akce: Světový den shybu Blansko 2019

—

22:00 hod.
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přechodná úprava provozu na výše uvedených komunikacích v Blansku, tj. na parkovištích
kolmých k pochůzné ploše před KB, je stanovena z důvodu realizace uzavírky dotčených
parkovišt‘ (řízení o uzavírce je vedeno Městským úřadem Blansko).
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/207 5 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, technickou normou CSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 “Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
4. Trvalé dopravní značení, které je 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. PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně
znevýhodněných, ICO:03722163, V Zahradách 400, 679 71 Lysice
odpovědnou
osobou byl určen pan Martin Matuška, tel. 736235711
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací.
7. Po ukončení dotčené sportovní akce na uvedených parkovištích musí být dopravní značení
okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemních komunikací uvedeny do
původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu
Policie ČR.
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, kterou podal PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně
znevýhodněných, ICO:03722163, V Zahradách 400, 679 71 Lysice, o stanovení přechodné
úpravy provozu na nám. Republiky v Blansku při uzavírce parkovišt‘ kolmých k pochůzné ploše
před KB, ze dne 26.07.2019, bylo zahájeno řízené podle části šesté správního řádu ( 171 a
následující) a dle ust.
77 odst. 5 zákona o silničním provozu, kterým se vydává závazné
opatření obecné povahy, a to z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků výše uvedené sportovní
akce na dotčených VPUK v Blansku. K návrhu přiložil žadatel jednoduchou projektovou
dokumentaci. V souladu s ustanovením
77 odst. 1 písm. c) 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-159560/ČJ-2019-060106-TES ze dne 15.07.2019.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení požadované
přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčených
pozemních komunikacích, a to dle ust. 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po
písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jako opatření obecné povahy postupem dle
ust. 177 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.
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Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního
přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích
písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření
opatření obecné povahy postupem dle ust. 77 odst. 5 zákona

hospodářství vydal stanovení
v Blansku dle ust. 77 odst. 1
příslušného orgánu policie jako
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 provgu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek.
K
‘

r
Mgr. Iveta Skotáková
úředně oprávněná osoba
‘

‚6)

Tato písemnost bude vyvěšena po doii1
úřední desce Městského úřadu Blansko.
Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím‘d1kový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných, V Zahradách čp.
400, 679 71 Lysice
Ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, 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: Bezručova č.p. 1895/31,67801 Blansko

Na vědomí (obyčejně)
4. město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01 Blansko
5. Městská policie Blansko, Sadová č.p. 149/2, 678 01 Blansko
6. 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 na jeho úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem: stanovení PUP při akci „Světový den shybu“)

