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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 návrh, který podal
IS-PK KEY s.r.o., Trmačov 171, 666 01 Tišnov, IČ: 078 52 886
zastoupené na základě plné moci
TOP Znak s.r.o., Starochuchelská 114/28, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, IČ: 060 35 981
(dále jen "žadatel"), podle § 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 č. III/3862, silnice č. III/38529, silnice č. III/386 v obci Chudčice

rozsah dopravního značení dle dodané dokumentace DIO
termín:

9. 9. 2019 – 15. 11. 2020

Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace resp. uzavírce.
akce:

„Chudčice – rekonstrukce chodníků 2. etapa“

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí, kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace, resp. uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č. 361/2000
Sb. na dobu max. 1 rok od vydání stanovení.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích".
3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, 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.
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4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný.
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní
komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a
orgánu Policie ČR.
8. 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.
9. Při umisťování dopravního značení do tělesa chodníku je nutné respektovat ustanovení vyhlášky č.
398/2009 Sb.
10. Stavba musí být ohraničena dle platné legislativy od prostoru s volným přístupem chodců.
11. Žadatel zabezpečí v případě havárie přístup ke všem zařízením umístěným v komunikaci, chodníku a
k veškerému podzemnímu vedení.
12. Vstupy a vjezdy do všech objektů musí zůstat zachovány bez omezení nebo s omezením po
předchozím souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí.
13. Pokud 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 podmětu policie ČR, místně příslušného správního
úřadu, aj., ale i na základě vlastních zjištění při realizaci stavebních prací).
Odůvodnění:
Žadatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci akce „Chudčice – rekonstrukce chodníků 2.
etapa“. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci DIO, která je nedílnou součástí
stanovení přechodné úpravy provozu.
Správní orgán obdržel kladné stanovisko:
-

Policie ČR KŘP JMK, č.j. KRPB-193701-1/ČJ-2019-0600DI-HRB ze dne 30. 8. 2019

-

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje – souhlas ze dne 2. 9. 2019

-

Obec Chudčice – souhlas ze dne 29. 8. 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.
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Ing. Vojtěch Vrabec
Vedoucí odboru dopravy

Přílohy:
- Zveřejněny v elektronické podobě s dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu Kuřim
(www.kurim.cz)
- Situace dopravně inženýrského opatření (vzhledem k rozsahu přílohy bude k nahlédnutí
v kanceláři vedoucího odboru dopravy)
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Kuřim, dále na úřední
desce obecního úřadu obce, jehož správního obvodu se týká, po dobu 15 dnů. Obsah oznámení bude
Městským úřadem Kuřim zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce: …...................................... Sejmuto dne: .........................................
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................................
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým
přístupem:
Obdrží:
Účastník řízení:
-

-

IS-PK KEY s.r.o., Trmačov 171, 666 01 Tišnov, IČ: 078 52 886
zastoupené na základě plné moci
TOP Znak s.r.o., Starochuchelská 114/28, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, IČ: 060 35 981 (do
DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí
č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2 (do DS)
Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 003 62 956 (do DS)

Dotčený orgán:
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a
BO, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499 (do DS)
Dále obdrží:
- vlastní spis
- Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 003 62 (do DS)
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na úřední desce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15-ti dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením
doby zveřejnění)

