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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAW 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. tříd, na místních komunikacích a na veřejně přístupných
účelových komunikacích, zahájil dne 21.10.2019 na základě podnětu žadatele
-

ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IČO: 43420222, Růžové náměstí 256812, 680 07
Boskovice
(dále Jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie
tj. Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, iČo: 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko (dále jen PČR-DI Blansko)
ze dne 22.10.2019 pod č.j.: KRPB-229405-2/ČJ-2019-060106-TES, správní řízení o návrhu
opatření obecné povahy.
Podle ust.
171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) a podle 77 odst. I písm. c) a 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu
—

stanovuje přechodnou Úpravu provozu (PÚP) na komunikacích v Blansku
na silnici 11I374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Adamov-Brno)
který je nedílnou součástí tohoto stanovení viz příloha

-

dle přiloženého návrhu PÚP,

—

na místní komunikaci (MK) Svatopluka Čecha
nedílnou součástí tohoto stanovení

na MK

—

—

viz

chodnících v ulici Svitavská

součástí tohoto stanovení

—

-

dle přiloženého návrhu PÚP, který je

příloha
-

dle přiloženého návrhu PÚP, který

je

nedílnou

viz příloha

a to na dobu realizace stavební akce „Blansko úprava DS Mikulášek“ (předpokládá se doba
od 07.11.2019 do 05.12.2019), při které budou prováděny stavební práce v MK, tj. překopy a
zemní ukládání kabelu NN (řízení o povolení zvláštního užívání a uzavírce dotčených MK
v Blansku je vedeno Městským úřadem Blansko).
—
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
7. PÚP bude realizována v souladu s pravomocnými rozhodnutími silničního správního úřadu
o uzavírce pěšího provozu na MK-chodnících v ulici Svitavská v Blansku a o zvláštním
užívání MK Sv. Čecha a MK-chodníků v ulici Svitavská v Blansku (tato řízení jsou vedena
Městským úřadem Blansko).
2. Provedení a umístění dopravního značení 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 7 a technickými podmínkami TP 66
“Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré dopravní
značení bude provedeno v základní velikosti v retroreflexním provedení. Všechny součásti
dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Dopravní
značení musí být umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu
nedocházelo kjeho deformacím, posunutí nebo pootočení, a aby bylo dostatečně vidět.
Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
3. Příčný překop MK v ul. Svatopluka Čecha bude prováděn po polovinách, aby zůstala podél
pracovního místa v délce maX. 15m na vozovce MK po celou dobu trvání zvláštního užívání
zajištěna průjezdní šířka min. 2,75m (materiál ani případná technika nebudou žádnou svojí
částí zasahovat do volného průjezdního prostoru).
4. 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. společnost ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., ICO: 43420222,
Růžové náměstí 256812, 680 01 Boskovice odpovědnou osobou je určen Bc. Daneš
Pulec, tel. 727834004.
5. Při realizaci stanovené PÚP nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních
komunikací.
6. Po ukončení realizace stanovené PÚP na dotčených komunikacích je povinností žadatele
informovat o této skutečnosti zástupce PČR Dl Blansko a vyzvat zástupce MěÚ Blansko,
oddělení silničního hospodářství, k provedení kontroly.
7. 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 právnické osoby ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IČO: 43420222,
Růžové náměstí 2568/2, 680 01 Boskovice, o stanovení PUP na silnici 11/374 a na MK
v Blansku, z důvodu realizace stavební akce „Blansko úprava DS, Mikulášek, 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.
—

K návrhu přiložil žadatel jednoduchou projektovou dokumentaci a v souladu s ust. 77 odst. 2
písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu požadované PÚP vyjádřila policie, tj. v tomto
případě POR-DI Blansko pod č.j. KRPB-229405-2/CJ-2019-060106-TES. Správní orgán návrh
posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení požadované PÚP, a proto
požadovanou PUP na silnici 11/374 i na MK v Blansku
ul. Svatopluka Čecha a chodnících
v ulici Svitavská stanovil, a to dle
77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po
písemném vyjádření PČR-Dl Blansko, jako opatření obecné povahy postupem dle ust.
171
správního řádu a dle
77 odst. 5 zákona O silničním provozu. Stanovená PÚP bude
realizována v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o zvláštním užívání a uzavírce
dotčených MK v Blansku, která budou vydána příslušným silničním správním úřadem, tj.
Městským úřadem Blansko.
Termín provedení stanovené přechodné úpravy provozu je po nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy a po dobu realizace stavební akce „Blansko
úprava DS, Mikulášek“
(předpokládá se doba od 07.11.2019 do 05.12.2019).
—

—

Č..

MBK 56154/2019

str. 3

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 přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-Ii
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
obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek, opatření
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
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.

r,
Mgr. Iveta Skotáková
úředně oprávněná osoba
‘

Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Blansko.
Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.

Vyvěšeno dne

..

Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

4 i‘o Zo4O

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Příloha: lx situace PÚP
Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
J. ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., IDDS: w9r37gc
sídlo: Růžové náměstí č.p. 2568/2, 680 01 Boskovice
Ostatnĺ účastníci řízení (doručenky)
2. Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, nám. Svobody čp. 32/3, 678 01
Blansko
3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí č.p. 449/3, 602 00 Brno
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Dotčené orgány (doručenky)
4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova čp. 1895/31, 67801 Blansko
Na vědomí (obyčejně)
5. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody čp. 32/3, 678 01 Blansko
6. Městská policie Blansko, Sadová č.p. 149/2, 678 01 Blansko
7. 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 75 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem: stanovení PUP při akci „Blansko-úprava DS,
Miku lášek“)
8. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. 1 správního řádu
v souladu s dikcí 173 odst. 7 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
-

<<

.

.
A

0«

«3

0000ŽENE

<HVALE NASEČ
0060600< ZNAČENI

UOPPOUN< ZNAČEN<
6OPN0T« ZNAČEN< 026
KOHL OSAZENO 7 UN< PHEOEM
DOPOUWI ZNAČEN<
PNU PENI

PCUCE ČESnE HEP66060

—

<AP 3<4K

NOtHtAu%k N POA. ŽOK. UAAAO<OJ

N000U300E N POA. ZUV OZDMS<oO

NÁHLEDOVÁ MAPA

rAk

‘

Č

.0

-:

Č

Z

OLeu: Hoskoleoe

:

S

PLATNOST DOKUMENTACE

‚

a,<

NOJIIL600E N POA. AU«. UAOPO000

‘<ii

<

-

Ho«eo<o,o1

.oM

KenA<

Ok,oo: H<ooko

PeujeHu‘ol

c;—

ln. «ruKou POurA

Gít

Ho. Dones Pulou

.

No. Oo<,nM Pleno

:

O

BLANSKO

134<6

Do 4H1AkH<H40600

60311<10 6s6eK, 03Zn
— na«

ČI11 uýU<nnu

-

ľ

S000L000E N POA. ZA«. HAkleCH<

nženýrské opatření

úprova DS, MikuIášHk

Fk Gesleeea‘ 2151/6, 370 DI Č. NodljoKoo

IVo<: 3.hoorooonulý

Slee,boAL

—

Dopravně

N?<Ansko

Olooh 4krcsu.

