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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY 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 sílníčním provozu), příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komuníkacích na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupné
účelové komunikaci, zahájil dne 23.09.2022 na základě podnětu žadatele
-

Metrostav DIZ s.r.o., IČO:25021915, Koželužská 245014, 180 OO Praha 8-Libeň, kterého
zastupuje DoZBos s.r.o., ICO: 29372381, Otakara Kubĺna 195317, 680 01 Boskovice
(dále jen žadatel), po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, tj. v tomto případě Policie
CR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Blansko, Dopravní
inspektorát Blansko, Bezručova 1895/31, 678 01 Blansko, IČO: 75151499 (dále jen PČR Dl
Blansko), 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 ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a ust. 77
odst. I písm. c) zákona o silničním provozu
-

stanovuje přechodnou úpravu provozu na níže uvedených pozemnĺch komuníkacĺch
Blansku:

V

na silnicí 11/374 (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Adamov-Brno) v ul. Vodní a Svitavská
realizovat PÚP dle přiložené situace PÚP, která je nedílnou součástí tohoto stanovení viz
příloha

—

—

na silnici 111137937 (Kateřina-Olešná-Blansko) v ul. Rožmitálova realizovat PÚP dle přiložené
situace PÚP, která je nedílnou součástí tohoto stanovení viz příloha
—

—

na silnici 111/37440 (Blansko-Těchov-Sloup) v ul. Smetanova a Sadová realizovat PÚP dle
přiložené situace PÚP, která je nedílnou součástí tohoto stanovení viz příloha
—

—

na MK v ulicích Masarykova, Fügnerova, Ant. Dvořáka, Kollárova, Tovární a Mahenova
realizovat PUP dle přiložené situace PUP, která je nedílnou součástí tohoto stanovení viz
příloha

—

—
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Důvod stanovení PÚP: zaštění bezpečnostiúčastníků provozu při provádění stavby „111137937
BLANSKO, PREMOSTENI OPRAVY V RÁMCI REKLAMACE“ včetně vyznačení objízdných
tras, nebot‘ akce proběhne za úplné uzavírky silnice 11/374 v úseku před a za novou OK u
OD Lidi (bude zavřen její úsek dlouhý cca 60m) a MK ul. Fügnerova v úseku od vjezdu k OD
Penny po křižovatku s ul. Svitavská. V rámci uvedené stavby budou v prostoru OK prováděny
opravy poklopu a obrubníků.
—

doba trvání stanovené PÚP: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy a po dobu
trvání úplné uzavírky výše uvedených pozemních komunikací, tj. dne 18.10.2022 (úterý)
obiízdné trasy:
Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla (mimo BUS) je vedena od uzavřeného
úseku v ul. Svitavská po silnici 11/374 směrem k autobusovému nádraží a dále ke křižovatce
5 MK ul. Masarykovou, po které pokračuje vlevo až k okružní křižovatce (OK) se silnicí
111/37440, po které pokračuje vlevo ulicí Smetanovou k OK silnic 11/374 x 111/37440 x 111/37937 a
dále po silnici 11/374 ul. Svitavskou až kjejímu uzavřenému úseku (viz příloha).
Obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy je vedena po MK
ul. Mahenova Ant. Dvořáka Tovární (viz příloha).
Průjezd uzavřeným úsekem nebude umožněn ani vozidlům Integrovaného záchranného
systému (IZS), která budou muset využít objízdnou trasu.
—

—

Podmínky pro provedení výše stanovené přechodné úpravy provozu (PÚP):
1) Provedení PÚP na výše uvedených pozemních komunikacích v Blansku musí být v souladu
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,
technickou normou CSN 01 8020-Změna I a technickými podmínkami TP 66 “Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
5

2) Dopravní značky a dopravní zařízení 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.
Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS 1 7 b,
IS I I c a IS I J d (vyznačení objízdné trasy). Trvalé dopravní značky, které ísou v rozporu s PUP,
budou překryty a po ukončení akce budou uvedeny do původního stavu. Při realizaci PUP na
výše uvedených pozemních komunikacích nesmí dojít kjejich znečištění nebo poškození.
3) V případě snížené viditelnosti budou dopravní zařízení Z2 doplněna o výstražná světla
oranžové barvy.
4) Svislé dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“ i s dodatkovými tabulkami E 13 „Text
nebo symbol“, E 8a „Začátek úseku“, E 8b „Průběh úseku“, E 8c „Konec úseku“ bude
osazeno nejméně 7 dní před dobou platnosti.
5) Objízdná trasa bude řádně označena v celém jejím průběhu a na všech křižovatkách.
6) Po celou dobu trvání stanovené PÚP žadatel zabezpečí bezpečný přístup k dotčeným
objektům.
7) Průjezd uzavřeným úsekem OK nebude umožněn ani vozidlům Integrovaného
záchranného systému (lZS), která budou muset využít objízdnou trasu.
8) Odborné provedení stanovené přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích
v Blansku zajistí žadatel, tj. tj. Metrostav DIZ s.r.o., CO: 25021915, Koželužská 2450I4,
180 OO Praha 8-Libeň. Odpovědnou osobou je Ing. Dana Klaudová, stavbyvedoucí,
tel. 607013463. Žadatel rovněž odpovídá za stav dopravních značek po celou dobu trvání akce.
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9) Stanovená PÚP bude osazena v souladu s podmínkamí rozhodnutí o úplné uzavírce sílníce
11/374 a MK Fügnerova v Blansku (rozhodnutí bude vydáno Městským úřadem Blansko) a po
jejím ukončení bude okamžítě odstraněna. Po ukončení realizace PUP na dotčených
komunikacích v Blansku, je povinností žadatele informovat o této skutečnosti zástupce PCR
Dl Blansko a vyzvat zástupce Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení
silničního hospodářství, k provedení kontroly.
-

10) Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na výše uvedených komunikacích může
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, z vlastního
podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní značky nebo
zařízení, případně stanovenou PUP změnit.
Odůvodněnĺ:
Na základě žádosti právnické osoby Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 25021915, Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8-Libeň, kterou v řízení zastupuje DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01
Boskovice, lCO: 29372381, bylo dne 23.09.2022 zahájeno řízení o stanovení PUP na
pozemních komunikacích v Blansku při provádění stavby „111/37937 BLANSKO, PREMOSTENI
OPRAVY V RAMCI REKLAMACE“ 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 Zadatel doložil k žádosti o stanovení PUP grafický návrh PUP a
v souladu s ustanovením 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu se k tomuto návrhu
dopravního značení pro výše uvedené stanovení PUP vyjádřil dne 29.09.2022 příslušný orgán
policie, tj. zde PCR—Dl Blansko pod čj.: KRPB-206021-2/CJ-2022-060106. Městský úřad
Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství vydal stanovení PUP na výše
uvedených pozemních komunikacích v Blansku dle 77 odst. I písm. c) zákona o silničním
provozu, po písemném vyjádření příslušného orgánu policie, jako opatření obecné
povahy postupem dle 171 správního řádu a dle 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 správních
obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se stanovení PUP na pozemních
komunikacích k provozu v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením PUP
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 PUP
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.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

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.

‘

Vyveseno dne
Sejmutodne
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne
Razítko a podpis orgánu,
který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti
Příloha: situace dopravního značení.
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Doručĺ se:
Žadatelé (doručenky)
1. DoZBos s.ro., IDDS: habk3nv
sídlo: Otakara Kubína čp. 1953/17, 680 01 Boskovice
zastoupení pro: Metrostav DIZ sr.o., Koželužská 2450/4, 180 OO Praha 8-Libeň
Ostatní účastnĺcí řízení (doručenky)
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Sever,
IDDS: k3nk8e7
sídlo: Zerotínovo náměstí čp. 449/3, 602 OO Brno
3. Město Blansko, IDDS: ecmb355
sídlo: nám. Svobody čp. 32/3, 678 01 Blansko
Dotčené orgány (doručenky)
4. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, dopravní
inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova čp. 687/24, Veveří, 602 OO Brno
Na vědomĺ (obyčejně)
5. Městská policie Blansko, Sadová čp. 149/2, 678 01 Blansko
6. 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 na jeho úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu (pod názvem „Stanovení PUP při akci: 111/37937 BLANSKO,
PREMOSTENI OPRAVY V RAMCI REKLAMACE“)
-

7. Ostatní dotčené osoby dle ust. 173 odst. I správního řádu
-v souladu 5 dikcí I 73 odst. I správního řádu doručuje Městský úřad Blansko toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou
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