MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Odbor správních činností – silniční hospodářství
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Č.j.: OSČ/SH –MI-21398/2022-2
Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská

tel/fax: 546419537, 546451516
e-mail: vitovska@muiv.cz

V Ivančicích
dne 29.8.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, příslušný podle § 124
odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III.
třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním
obvodu Městského úřadu Ivančice, postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zvláštní úpravy
v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti ze dne 29.8.2022 společnosti
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., 671 42 Vémyslice 241, IČ: 283 150 49,

stanovuje
podle § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (zák. č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích), po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním
provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu
policie, tj. Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství,
Kounicova 24, 611 32 Brno - vyjádření ze dne 24.8.2022 pod č.j. KRPB-180827-2/ČJ-20220603DI-HRB
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnici:

krajská silnice č. III/39519 v k.ú. Trboušany

v místě:

dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
stanovení přechodné úpravy provozu pro akci: výstavba chodníků,
dešťové kanalizace a parkovacích stání

v termínu:

od 1.9.2022 do 30.4.2023

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
bude realizováno dle přiložené grafické přílohy v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním
technickým předpisům, kterými je zejména norma ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé
dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na
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pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“ (dále jen „TP 66“).
2. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a 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.
3. Stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním
značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění
dotčených pozemních komunikací.
5. V zimním období bude zajištěn průjezd vozidel zimní údržby – min. 3,5 m.
6. Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení dopravního značení (dále jen
„DZ“) dle přiložené Situace přechodného DZ.
7. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně
nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení,
musí být toto značení okamžitě odstraněno a součásti a příslušenství silnice uvedeny do
původního stavu. Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu.
8. Odborné provedení dopravního značení podle tohoto stanovení bude zajištěno cestou
právnické nebo fyzické osoby s platným oprávněním a způsobilostí a podle
metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních
prací. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření
podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a dále včasné odstranění: Milan Doubek, Vémyslice 92, 671 42
Vémyslice, tf.: 732 529 456.
9. Jestliže v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane
v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího
předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná
opatření k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace
silničního provozu (např. na základě podnětu Policie ČR, místně příslušného silničního
správního úřadu, aj., ale i na základě vlastních zjištění při realizaci stavebních prací).
10. Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, silniční správní úřad si vyhrazuje
právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit
nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo bezpečnost silničního
provozu. Povinností žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu.

Odůvodnění
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici III/39519 v k.ú. Trboušany,
v souvislosti s výstavbou chodníků, dešťové kanalizace a parkovacích stání, v místě dle
přiložené grafické přílohy, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
Na tuto akci byla vypracována situace dopravního značení.
Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dikcí ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o
silničním provozu policie (dále jen „dotčený orgán“). V souladu s § 77 odst. 3 zákona o
silničním provozu projednal správní orgán návrh stanovení přechodné úpravy provozu
s dotčeným orgánem, tedy Policií ČR, Územní odbor Brno-venkov, pracoviště dopravního
inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno-vyjádření ze dne 24.8.2022 pod č.j. KRPB-1808272/ČJ-2022-0603DI-HRB. Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy
provozu se přímo dotýká zájmů Správy a údržby silnic JmK, p.o.k., se sídlem Žerotínovo nám.
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449/3, 602 00 Brno, IČ: 709 32 581; adresa pro doručování: oblast Střed, Ořechovská 541/34,
619 00 Brno, (souhlasné stanovisko ze dne 24.8.2022).
Navržená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích tvořená dopravními
značkami, dopravním zařízením a světelnými signály musí v souladu s ust. § 78 odst. 1 a 2
zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a
takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
Vzhledem k tomu, že navržená přechodná úprava provozu stanovuje účastníkům silničního
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
stanovuje ji Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, dle ust.
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy.
Při stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy postupoval Městský
úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, podle obecné úpravy v § 171
a následující části šesté správního řádu s přihlédnutím ke zvláštní úpravě v § 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
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.
Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, stanovil přechodnou
úpravu provozu na silnici č. III/39519 v k.ú. Trboušany, podle § 77 odst. I písm. c) zákona o
silničním provozu na základě žádosti, podané dne 29.8.2022 společností Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma s.r.o., 671 42 Vémyslice 241, IČ: 283 150 49.

Poučení
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření
obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek.
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 zákona o správním řádu nelze podat
opravný prostředek.
Ing. Helena Vitovská
oprávněná úřední osoba

Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na veřejné úřední desce Městského úřadu
Ivančice a veřejné úřední desce Obce Trboušany, a dále na elektronické úřední desce Městského
úřadu Ivančice a elektronické úřední desce Obce Trboušany. Tímto se uvedené úřady žádají o
vyvěšení oznámení na úřední desce. Po sejmutí z úřední desky bude tato veřejná vyhláška
doručena Městskému úřadu Ivančice, Odboru správních činností s vyznačením data
vyvěšení a sejmutí.
Vyvěšeno dne: ………………………………..
Sejmuto dne: ………………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:…………………………………
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Příloha:
Situace dopravního značení
Obdrží:
Účastníci řízení:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., 671 42 Vémyslice 241, IČ: 283 150 49
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno
Obec Trboušany, 664 64 Trboušany 113
Dotčené orgány:
Policie ČR, Územní odbor Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611
32 Brno
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