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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Veřejná vyhláška
Městský úřad Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, podle
124 odst. 6
zákona č. 367/2000 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 a na místních komunikacích komunikaci, obdržel dne
05.03.2020 žádost o povolení přechodného dopravního značení na silnici II. třídy 374, 379,
silnici III. třídy
37440, 37937, 37443, 37435, 37436, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikací na území města Blansko a jeho městských částech. Žádost
podala společnost DEAS spol. s r.o., ICO 46961968, Rovná 2146, 680 01 Boskovice.
-

—

—

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, podle 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na
silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací na územĺ
města Blansko a jeho městských částech, takto:
drobná údržba komunikací, (výtluky, sečení trávy.., bez uzavírky) bude probíhat na
celém území města Blansko + městské části, tedy na katastrálním území Blansko, Dolní
Lhota, Horní Lhota, Češkovice, Těchov, Klepačov, Lažánky, Olešná, viz příloha, která je
nedílnou součástí tohoto opatření tj. na silnicích II. třídy č. 374, č. 379, silnice III. třídy č.
374 40, č. 379 37, č. 374 43, č. 374 35, č. 374 36, všech místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací, ve správě a údržbě města Blansko, v termínu od nabytí
účinnosti tohoto opatření do 11.02.202i, z důvodu zajištění údržby na komunikacích, na
území působnosti Městského úřadu Blansko, jako obce s rozšířenou působností
—

Svislé dopravní značenĺ: Viz projekt dopravního značení, (jednotná schémata pro označování
pracovních míst), které je nedílnou součástí tohoto stanovení. Dopravní značení bude
provedeno podle předloženého situačního plánku dopravního značení zpracovaného
žadatelem, odsouhlaseného Policií CR, Dopravní inspektorát Blansko dne 72.02.2020 pod čj.
KRPB-28030-2/ČJ-2020-0601 06.
Přechodné dopravnĺ značení se stanovuje v působnosti Městského úřadu Blansko jako obce
s rozšířenou působností: Viz schéma pro označování pracovních míst, předložený žadatelem,
která jsou nedílnou součástí tohoto opatření a souhlasného písemného vyjádření Policie ČR,
Dopravní inspektorát Blansko dne 12.02.2020 pod č.j. KRPB-28030-2/ČJ-2020-060106.
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici a místních komunikacích:
1. Provedením a umístěním bude dopravní značení/zařízení odpovídat TP 66 a vyhlášce č.
294/2015 Sb., a dopravní značení bude upraveno dle našich podmínek.
2. Pracovní místo bude vždy řádně ohraničeno a označeno dle TP 66.
3. Na vozovce musí zůstat volný průjezdní prostor v šířce min. 2,75 m.
4. V případě snížené viditelnosti doplnit dopravní značení A 15 o výstražná světla oranžové
barvy a dopravní zařízeni Z 4, Z 2 o výstražná světla oranžové barvy.
5. Při stavbě je nutné zajistit potřebné rozhledové poměry pro křižovatky nacházející se
v pracovním úseku či v blízkosti pracovního úseku a také pro sjezdy k nemovitostem.
6. Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle „Zásad pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66) a ČSN 01 8020 Změna 1.
—

7. Dopravní značení umístit dle 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích pouze
pro dobu trvání důvodu na dobu nezbytně nutnou.
8. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího
svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních
značek IS hb, IS lic a IS lid (vyznačení objízdné trasy).
9. Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS.
10. Provedení přechodné úpravy provozu na silnicích a MK na území města Blanska +
městské části, 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.
11. 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).
12. Termín provedení přechodné úpravy provozu na silnici a MK je od nabytí účinnosti tohoto
opatření obecné povahy do 11.02.2021. Značení musí být osazeno min. 7 dní před vlastní
realizací dopravního omezení. V případě využití osob, které budou provádět usměrnění
dopravy, musejí být řádně poučeny, označeny a komunikovat prostřednictvím vysílaček.
13. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena vždy pouze
v rozsahu nezbytně nutném a dle odsouhlasených vzorových schémat. Tedy pouze
v případech plně odpovídajících těmto schématům. V ostatních případech je nutno požádat
o samostatné vyjádření ke konkrétní situaci v provozu na pozemních komunikacích.
14. Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně
nutnou dobu a jen z důvodu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích.
15. Budou užívána jen taková opatření, která jsou dle technických předpisů pro označování
pracovních míst považována za bezpečná a potřebná.
16. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem
prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
17. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve
funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny.
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18. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem budou
umist‘ovány až bezprostředně před začátkem prací. Nebude-Ii to možné, musí být jejích
platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem.
19. Osazování, umisťování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace, smí
provádět pouze osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto činností.
20. Užité dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa.
V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým
způsobem, Jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu.
21. Umístění a provedení užitého dopravního značení pro označení pracovního místa bude
v souladu s požadavky souvisejících předpisů, jedná se zejména o zákon č. 361/2000 Sb.,
vyhlášku č. 294/2015 Sb., TP 65, TP 66, TP 143, TP 66, VL 6.1 a VL 6.2 a ČSN EN 128991. Značky musí být v retroreflexním provedení, v základní velikosti a umístěné tak, aby
vlivem povětrnostních podmínek nedošlo kjejich pootočení a natočení či jinému snížení
viditelnosti.
22. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena pouze
v souvislosti s prováděním prací v rámci projednaných, vyjmenovaných akcí (opravy
povrchů a krytů vozovek, údržba součástí a příslušenství silnic, údržba silniční vegetace).
23. Pokud to nebude nezbytně nutné, nemělo by být dopravní omezení většího rozsahu
realizováno v čase denních dopravních špiček, odpoledne v pracovní den přede dnem
pracovního klidu a odpoledne v poslední den pracovního klidu.
24. Při neúměrném omezování plynulosti provozu s tvorbou kolon vozidel nebo na pokyn
příslušníka dopravní policie bude pracovní místo omezeno a omezení bude realizováno
v menším rozsahu nebo ve vhodnějším čase.
25. Každé omezení bude nahlášeno e-mailovou zprávou na dopravní inspektorát Policie ČR
Územní odbor Blansko: bk.di.sekretpcr.cz.
26. 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.
27. 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
prací. Termín provedení místní úpravy provozu na silnici a MK po nabytí účinnosti tohoto
opatření obecné povahy.
28. 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, ičo 75151499,
Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko 1 a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko,
oddělení silničního hospodářství k provedení kontroly.
29. 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.
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Osazení dopravního značení zajistí společnost DEAS spol. s r.o., IČO 46961968, Rovná.
2146/1 1, 680 01 Boskovice. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a
případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Ing.
Martin Kráčalík, stavbyvedoucí, tel.724 346 510.
—

Odůvodnění:
Na základě žádosti společnosti DEAS spol. s.r.o., IČO 46961968, Rovná 2146/11, 680 01
Boskovice o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Blansko + městské
části, ze dne 05.03.2020 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 údržby na komunikacích, na území
působnosti Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, jako obce s rozšířenou
působností. Prováděná akce bude vždy předem nahlášena povolujícímu úřadu a Policii Ceské
republiky Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Blansko.
-

Změna dopravního režimu v předmětném místě je vyžadována z důvodu omezení plynulosti a
ohrožení bezpečnosti silničního provozu během provádění drobné údržby na pozemních
komunikacích. Žadatel doložil k žádosti o stanovení přenosného dopravního značení následující
podklady stanovisko Policie Ceské republiky Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,
Dopravní inspektorát Blansko čj. KRPB-28030-2/CJ-2020-0601 06 ze dne 12.02.2020, dále
souhlas správce dotčených silnic; Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, oblast Sever, ICO 70932581, ze dne 04.03.2020 a města Blansko ze dne
03.03.2020. Dále byla doložena schéma pracovního místa 09 ks.
-

-

—

Výše uvedeným opatřením se zvýší bezpečnost silničního provozu v daném úseku silnice a
MK v městě Blansko a jeho městských částech. Termín provedení přechodné úpravy provozu
na silnici a MKje po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 11.02.2021. V souladu
s ust.
77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhu dopravního značení pro
výše uvedené stanovení místní úpravy provozu vyjádřil souhlasně příslušný orgán policie tj.
Policie Ceské republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor
Blansko, Dopravní inspektorát, iČ 75151499, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko 1 pod čj.
KRPB-28030-2/čJ-2020-060 106 ze dne 12.02.2020.
—

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici a MK v městě Blansko a městských částech, dle 77 odst.
I 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
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, MK v městě Blansko a jeho městských částí. Městský úřad
Blansko, stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici a MK v městě Blansko a integrovaných částí, dle 77 odst. 1 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.
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Poučení:
Proti tomuto stanovení nelze v souladu s dikcí
prostředek.

173 odst. 2 správního řádu podat opravný

Ing. Antonín Paděra V ľ
úředně oprávněná osoba
Tato písemnost bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Blansko. Bude
zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.blansko.cz.
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

‘Zo

-

Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:
Příloha:
Situace dopravního značení.
-

Doručí se:
Žadatel (doručenka)
1. DEAS spol. s r.o., IDDS: 8ydXpyp
sídlo: Rovná Čp. 2146, 680 01 Boskovice
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. město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01
Blansko 1
4. město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody Čp. 32/3, 678 01 Blansko
Dotčené orgány (doručenky)
5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 67801 Blansko 1
6. Městská policie Blansko, Sadová Č.p. 149/2, 678 01 Blansko 1
Ostatní dotčené osoby podle 173 odst. I správního řádu (veřejná vyhláška)
7. V souladu s dikcí 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.
8. 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 své úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu, pod názvem: stanovení přechodné úpravy provozu: silnice,
MK a VPUK na území města Blansko údržba.
-

Schéma pro označování pracovních míst:
1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem v obci

AlS

Po ukončeni pocT zéstone
Gsek označen Al7 + E 4
(do doby odslraněnl volného kameniva)

E 4

A17

[t2kmtl

E

IF2kmtI

A 15

B 20

E

B 26

E 4

A 17

Po ukončeni prc1 zčotane
čeek označen Au + E 4
(do doby odstraněni volného kameniva)

Schéma pro označování pracovních míst:
1.2 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem mimo obec

B 20

A 15

B 20

B 26

M95KL4Ř\

Verze: 05/2011

A 15

Verze: 05/2011

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.

B 20

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení ptechodn€ho svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.

I

1t1J

A 15

V plípadě frézcvání
A7odoplněnaoE4
v případě delšíha šneku

?COil

C

I

4

SKLÁ

I1IL

1

I

A

Schéma pro označování pracovních míst:
2.2 vysprávky obalovanou živičnou směsí mimo obec

B 20

A I5

620®
V ptípadě frézování
A la doplněno o E 4
v přípodě delšího šneku
jakSQOm

B 26

I

I

Ir, Ma

TONsKo

I

MĚ

I

A 15

I

A

Schéma pro označování pracovních míst:
2.1 vysprávky vozovek obalovanou živičnou směsí v obci

_1

Petr Dolnicek

Zwoín,ro ‘,c;;,8tí 4493, 602 00 BRPJO
(111
IČO: 70232 581

(

\

EMĚStOBLA,,ĺĺ\

ťAR

‚

70

B 26

V případě frézování
A7odoplněnooE4
přadě dalšího šneku
jak500m

620

A 15

B 20

Verze: 05/2011

ing.

•

Verze: 05/20 1 1

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.

V případě frézování
Aladoph,ě000E4

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na uzemí Jihomoravského kraje.

—

E

4

______

maximélnl délka oseku 3 km

AiS

Schéma pro označování pracovních míst:
3.2 ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic mimo obec
E 4

A 15

ráva a Ůež)a s/ir;ic
i91a
p9tď1«wó ozgan!zace kraje
Zemthwua i;;39 149/3, 602 00 BJ?BO
1(0; 70232 581
(lb,)

Petr Dolníček

A

maximélni délka éseku 3 km

—

A 15

E4 [4t4]

maximální délka áaeku 1 km

b2

D

r

maximčlni délka éseku 1 km

E4

A 15

Schéma pro označování pracovních míst:
3.1 ostatní běžná údržba součástí a příslušenství silnic v obci
E 4

í

Sprá;‘a a úiržira siir:‘c
JI ) oravIJ?raiao [;rce
‚%Jčrkavá orrranizace kra/e
žj6Ut,r, ‚OmSs!í 449/3, 602 Q0‘BRP0
(lb)
i0: 703 32 581

2oo

Petr Dolníček
fti

L

—

ft2kmt]

E 4

Verze: 05/2011

—

Verze: 05/2011

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.

E 4

[t2Ii] E4

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.

r‘

V přlpodě frOzovóní
A7o doplněno o E4
plpodě delšibo Oseku
jok 500 m

jJ

fl

E

Schéma pro oznaČovánĺ pracovních míst:
2.1 vysprávky vozovek v obci

V

A 15

O 20a

B20b

I

Ing. L‘i S1.ÁŘ

Verze; 05/2011

ľ:

B 20b

820o

V případě frézovční
Aladopln0000E4
V případě delěTho Oseku
jok500m

PřTloha žádosti o vyjádřenT ke stanovení přechodného svislého dopravního
značenT na územĺ Jihomoravského kraje.

—

Sečení trávy

—

délka áseku
E 4
maximálně 5 km
Wj

—

l•
Z

31

Schéma pro označování pracovních míst:
sečení travních porostů
4. údržba silniční vegetace

E 13

A15

A 15

E 13

—

Sečení trávy

:!

Schéma pro označování pracovních míst:
5. omezení nejvyšší dovolené rychlosti

A 15

B 20

B 20

B 26

Q

A

B 26

B 20

B 20

A 15

Verze: 05/2011

It2kmtl

Verze: 05/2011

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.

E 4—délka úseku
maximálně 5 km

Příloha žádosti o vyjádření ke stanovení přechodného svislého dopravního
značení na území Jihomoravského kraje.
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E

E

E

.5

C

