MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
oddělení silničního hospodářství
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko

Obec Lipůvka
Lipůvka 146
679 22 Lipúvka

Spis.
Čj.:

Zn.:

SMBK-52424/201 9-SÚ/Sk
SH DZ1128-MBK 56684/2019/Sk

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
IDDS:

Mgr. Iveta Skotáková
516775731
iskotakova@blansko.cz
ecmb355

Datum:

04.11.2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška

Městský úřad Blansko, odbor 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 09.10.2019 na základě podnětu, který podal žadatel
-

Obec Lipůvka, IČO: 00280569, Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka,
(dále jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie
tj. zde Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova č.p. 687/24,
Veveří, 611 32 Brno, 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), podle 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu
—

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici 111379 a na místní komunikaci (MK)
v obci Lipůvka
na silnici 11/379 a na MK v obci Lipůvka (vjezd na parkoviště u restaurace Formanka) osadit
přenosné svislé dopravní značení dle předloženého projektu dopravního značení zpracovaného
firmou Brněnské komunikace a.s., útvar dopravního inženýrství, IČO: 60733098. Důvodem pro
navrženou instalaci předmětného dopravního značení je změna ve způsobu použití přechodu
pro chodce přes silnici 1/43 u restaurace Formanka (světelným signalizačním zařízením) v obci
Lipůvka. Termín osazení dopravních značek je od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy do 31.10.2020.
-

Přechodné dopravní značení se stanovuje pouze v působnosti Městského úřadu Blansko
jako obce s rozšířenou působností.
Svislé dopravní značení:
viz projekt dopravního značení, který je nedílnou součástí tohoto stanovení odsouhlasený
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova
čp. 687/24, Veveří, 611 32 Brno, dne 08.03.2019 (resp. 30.10.2019) pod Čj. KRPB—48907-3/ČJ201 9-O6000P-SED.
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici 111379 a MK v Lípůvce:
Provedení přechodné úpravy provozu na silnici a MK musí být v souladu s vyhláškou č.
294/207 5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky
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).
•

Termín provedení přechodné úpravy provozu na silnici 11/379 a na MK v obci Lipůvka je po
nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.10. 2020, s tím, že v případě výrazně
negativních dopadů na plynulost nebo bezpečnost silničního provozu budou žadatelem
bezodkladně přijata resp. realizována opatření k zajištění nápravy stanovená silničním
správním úřadem nebo Policí ČR.

•

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 přechodné úpravy
provozu na silnici nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
Přechodná dopravní značka při vjezdu ze silnice 1/43 na místní parkoviště bude osazena
Jako místní úprava provozu na pevný sloupek (z důvodu bezpečnosti silničního provozu).

•

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.
Termín provedení přechodné úpravy provozu na silnici po nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy. Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na silnici a MK je
povinnosti žadatele informovat o této skutečnosti zástupce Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát
Blansko, IČP: 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko a vyzvat zástupce
Městského úřadu Blansko, oddělení silničního hospodářství, k provedení kontroly.

•

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici a MK v obci Lipůvka může
Městský úřadu Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, z vlastního
podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo
zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

•

Za realizaci stanovené přechodné úpravy provozu odpovídá: Obec Lipůvka, Lipůvka 146,
679 22 Lipůvka, ICOt 00280569 odpovědná osoba Ing. Ivo Pospíšil, starosta, tel.
516431528
—

Odůvodnění:
Na základě podnětu Obce Lipůvka, IČO: 00280569, Lipůvka 746, 679 22 Lipůvka,
o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 11/379 a na MK v obci Lipůvka, 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
zajištění bezpečnosti silničního provozu při úpravě přechodu pro chodce v obci Lipůvka. Jedná
se o změnu přecházení silnice v místě stávajícího přechodu změna na poptávkový systém
SSZ. Termín provedení výše stanovené přechodné úpravy provozu na silnici 11/379 a na MK
v obci Lipůvkaje po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.10.2020. (Související
přechodnou úpravu provozu na silnici 1143 stanoví příslušný silniční správní úřad, tj. Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy.
V souladu s ust.
77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu vyjádřil souhlasně příslušný
orgán policie, tj. zde Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní
policie, Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 611 32 Brno, dne 08.03.2019 (resp. 30.10.2019) pod Čj.
KRPB 48907-3/Čj-2019-O600DP-SED.
—

—
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Městský úřad Blansko, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení přechodné úpravy
provozu na sílnici 111379 a na MK v obci Lipůvka, 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 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-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
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
uvedených komunikacích 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 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 opatřeni 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 e.bdné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomír

Mgr. Iveta Skotáková V. r
úředně oprávněná osoba
Tato písemnost bude vyvěšena po dobt-45-difti na úřední desce Městského úřadu Blansko a
Obecního úřadu Lipůvka. Bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemností
Příloha: lx situace dopravního značení.
Obdrží:
Žadatelé (doručenky)
1. obec Lipůvka, IDDS: g53bc2x
sídlo: Lipůvka čp. 146, 679 22 Lipůvka
-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 na silnici 11/379 a na MK
v obci Lipůvka).
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Ostatnĺ 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 OO Brno
Dotčené orgány (doručenky)
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS:
jydai6g
sídlo: Kounicova čp. 687/24, Veveří, 602 00 Brno
Na vědomí (obyčejně)
4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 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 oznámení na jeho úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem: stanovení PUP na silnici 11/379 a na MK
v obci Lipůvka).
6. 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
-

-

zákaz výjezdu z parkoviště (pouze vjezd),
prechodva uprava

zřízení SlZ pouze na přechodu pro chodce,
prechodna uprava

o

u

LEGENDA:

Případné stěvající VOZ v místě sově instalovaného je nutné
pred instalaci noveho VOZ odstranit.
01 bude realizovano dle TP6S a W133

Situace není stavebně technickou dokurnentacía slouží
pouze pro stanoveni dopravniho znazeni vzetne
SlZ sígnal6.
Zařízení SlZ musí být umístěno dle platné legislativy
a norem. lristalac4 ryuy byt provedena tak
aby byl zejistěn nalazity vyhled na navestida
(min. wdelanost stopčary od naveutidla je 2m).
Zřízení nového SlZ přináší z pohledu automobilová dopravy
kotnolikaze tak Jak bylo konstalovano na jednání 9. 8. 2018
(PCR, 0041K, RSO, OBEC LIPOVKA, BKOM).
Výkresová dokumentace byla vypracevára
na zaklade objednavky obce Lipovka zauzelam zsyseni
bezpecnosti prechazejicich chodc8 na prechodu pro chodce.

-

Navržená přec rodná Qprava bude rea)izována
na dobu veivyse 6 mesicl a to v [eminu
od 1.4. 2019 do 30.9. Qt9.

-

stanoví MěÚ BLANSKO
Dl Č. 92, Ip lb a íP 22 1v bude instalováno
jako prenosne depravni znazeni,
P1 Č. (P ha p E 9 budp inrnlo4no
jako prenosne depravni znazenl,
Olč. P4, IP tla E9 bude zneplatněno
(demontonana anna plocha zvacky).

VOZ Č. VS 2v bude instalováno
jako přechodné vodorovne
dopravni znaceni.
Dl c. IP 22 2s bude instalovano
jako přenosné dopravní znazeni.
Olč. IP6budeznoplahiěno
(demontovana činna plocha znacky).

-

POZNÁMKA K INSTALOVANÉMU OZ:
stanoví KrÚ 3MK OO
SlZ na přechodu bude instalováno
jako prechodauprava.
Jedna zeo naveztidla VAl VA2, VC1 VC2, PAl,
PA2, chodecké detekloy ÚPAl a DPA2 a
v4ep detektory OVAa DVC.
Navestdla, chodecke detektory a vid detektory
budou osazeny na stavajici konstrukci nasveheni
přechodu pro chodce.

-

-

‘1

Qkr

C

V 11

V2b5/i5/Qi25-‘,ý,

11/379 Lipůvka (VARIANTA 1)

Situace na základě objednávky
(pozadavku objednatele) obsahuje:
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