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VEŘEJNÁ VÝHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy Městského úřadu v Kuřimi, jako správní orgán příslušný podle § 77 odst. 1 písm. c) a §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu")
na základě žádosti ze dne 23. 5. 2019 od právnické osoby
VODÁRENSKÁ AKCIONÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01
(dále jen "žadatel") a po projednání a dotčeným orgánem Policie ČR KŘP JMK, č.j. KRPB-97879-1/ČJ2019-0600DI-PET ze dne 17. 5. 2019 a po posouzení žádosti v souhlasu s ustanovením § 77 odst. 1
písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace:

silnice II. a III. třídy na území správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kuřim (silnice v ORP Kuřim – II/385, II/386, III/3866, III/3865, III/38528,
III/38529, III/3862, III/3861, III/3846, III/3847, III/37913, III/37917, III/6401)

komunikace:

MK ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim (obce v ORP
Kuřim – Hvozdec, Veverská Bitýška, Chudčice, Čebín, Moravské Knínice,
Rozdrojovice, Jinačovice, Kuřim, Česká, Lelekovice

rozsah dopravního značení dle schválených schémat Ministerstva dopravy
termín:

8. 7. 2019 – 31. 12. 2020

z důvodu akce:

„Označování pracovních míst na pozemních komunikacích v případě havárií,
opravy poruch a činností spojenou s provozem IS společnosti VAS“

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Žadatel je povinen splnit podmínky Policie ČR ze dne 17. 05. 2019, č.j. KRPB-97879-1/ČJ-20190600-PET – písemné vyjádření je nedílnou součástí stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích
2. Žadatel je povinen splnit podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne
09. 05. 2019, č.j. 7200/2018/SKJA – písemné vyjádření je nedílnou součástí stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích
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3. Každý zásah do komunikace musí být bez prodlení oznámen a projednán s příslušným správcem,
popřípadě vlastníkem komunikace.
4. Dopravní značky, které budou užívány musí odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy č. 294/2015.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1Stálé svislé
dopravní značení, ČSN EN 12966-1+A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky,
technické podmínky 143 „Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek“, TP 70
„Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1., vzorové listy
6.2 a technické podmínky 66“ Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
vydání III“
5. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit
konkrétní situaci. To je možné provézt při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem
6. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (podstavec, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným
světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
7. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány
všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
8. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li možné,
musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky,
světelné signály a dopravní zařízení nebyli viditelné z žádného jízdního směru.
9. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru
pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu
dopravního proudu a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. Pokud
je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit
provozu, tj. mimo dopravní špičky.
10. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto nebo
zneplatněno škrtací páskou a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
11. Osazení dopravního značení zajistí žadatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření,
odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy
provozu a včasné odstranění je zodpovědná vedoucí provozu Tišnov, Milada Schneiderová,
Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, tel.: 549 410 203, mail.: schneiderova@vasbv.cz.
12. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
13. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, bude bez prodlení přechodné
dopravní značení demontováno a stávající dopravní značení uvedeno do původního stavu.
14. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo
tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutí, zakrytím nebo odstraněním.
15. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po
jejich ukončení neprodleně odstraněno.
16. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním
stavu, v čistotě a správně umístěny.
17. 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:
Žadatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění
bezpečnosti silničního provozu v rámci akce „Označování pracovních míst na pozemních
komunikacích v případě havárií, opravy poruch a činností spojenou s provozem IS společnosti
VAS“.
Správní orgán obdržel kladné stanovisko dotčeného orgánu:
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-

Policie ČR KŘP JMK, č.j. KRPB-97879-1/ČJ-2019-0600DI-PET ze dne 17. 05. 2019

-

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, č.j. 7200/2018/SKJA ze dne 09. 05. 2019

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
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.

Ing. Vojtěch Vrabec
Vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:
- vyjádření Policie ČR KŘP JMK, č.j. KRPB-97879-1/ČJ-2019-0600DI-PET ze dne 17. 05. 2019
- stanovisko Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ze dne 09. 05. 2019, č.j. 7200/2018/SKJA
Obdrží účastníci:
VODÁRENSKÁ AKCIONÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01 (do DS)
Policie ČR, KŘ JMK, spec. prac. doprav. inž. BM a BO, Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 611
32 Brno 2 (do DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č.p.
449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 (do DS)
Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim (do interní pošty)
Obec Hvozdec (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Veverská Bitýška (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Chudčice (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Čebín (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Moravské Knínice (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Rozdrojovice (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Jinačovice (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Kuřim (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Česká (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
Obec Lelekovice (s žádosti o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů)
vlastní

