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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Výroková část: 

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním 

provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy na pozemních 

komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Kuřim podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

o silničním provozu, v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy postupem v souladu s ustanovením 

§ 171 a následné části šesté zákona č 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) 

a podle zvláštní úpravy v ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeném na základě 

návrhu právnické osoby PORR a.s., IČ: 43005560, sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 

10 zastoupené na základě plné moci právnickou osobou GEFAB CS, spol. s r.o., IČ: 41602901, sídlo: 

Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), po projednání podle ustanovení § 77 odst. 

3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona 

o silničním provozu policie a po projednání s tímto dotčeným orgánem ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 

správního řádu, 

 

s t a n o v u j e 

podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

přechodnou úpravu provozu 

 

v k.ú.:     Kuřim, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, 

na komunikaci: silnice II/386 v km cca 3,100 - 7,750 dle provozního staničení silnice, 

silnice III/3846 v km cca 8,580 dle provozního staničení silnice, 

rozsah dopravního značení a dopravního zařízení dle dodané dokumentace DIO, 

v termínu:   1. 3. 2021 – 30. 9. 2021, 

z důvodu: stavby ostrůvku na silnice II/386, km cca 3,200 dle provozního staničení silnice, a 

dále několika upozornění na zvýšený pohyb vozidel stavby – výjezdů vozidel 

stavby na silnici II/386 v km cca 3,925; 6,540; 7,590 dle provozního staničení 

silnice v rámci výstavby cyklostezky Kuřim - Veverská Bítýška. 
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Stanovení přechodné úpravy provozu v případě dopravního značení použitého pro výstavbu 

středového ostrůvku na silnici II/386 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. Za snížené 

viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním 

provozu. 

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 Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074. 

6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 

komunikace. 

7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, 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. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavby 

ostrůvku na silnice II/386, km cca 3,200 dle provozního staničení silnice, a dále několika upozornění na 

zvýšený pohyb vozidel stavby – výjezdů vozidel stavby na silnici II/386 v km cca 3,925; 6,540; 7,590 dle 

provozního staničení silnice v rámci výstavby cyklostezky Kuřim - Veverská Bítýška. K návrhu přiložil 

jednoduchou projektovou dokumentaci DIO, která je nedílnou součástí stanovení přechodné úpravy 

provozu. Návrh přechodné úpravy provozu zdejší správní orgán projednal s Policií ČR, KŘP JMK, která 

k věci vydala svoje vyjádření pod č.j. KRPB-33900-1/ČJ-2021-0600DI-HRB. Správní orgán návrh posoudil 

a při splnění výše uvedených podmínek 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           otisk razítka 
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Počet stránek/listů: 3/2 

Počet příloh/listů příloh: 1/1 

 

Vyvěšeno dne:…………………………     Sejmuto dne:………………………… 

razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým přístupem 

 

 

 

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 a rovněž způsobem 

umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. 

 

Přílohy: 

1x situace přechodné úpravy provozu 

(zveřejněna v elektronické podobě s dálkovým přístupem na úřední desce Městského úřadu Kuřim 

www.kurim.cz) 

 

Rozdělovník: 

Navrhovatel:  

- PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

v zastoupení na základě plné moci 

GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, Tuřany, 620 00 Brno         (DS) 

 

Pověřený správce/vlastník dotčené komunikace:  

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 

449/3, 602 00 Brno                      (DS) 

 

Dotčené osoby: 

- V souladu s ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kuřim, odbor dopravy 

toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou 

bude provedeno v souladu s ustanovení § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední 

desce Městského úřadu Kuřim, dále na úřední desce obecního úřadu obce, jehož správního 

obvodu se týká a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Dotčený orgán: 

- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a 

BO, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499             (DS) 

 

Dále obdrží: 

- vlastní spis 

 

Níže uvedené úřady žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto stanovení místní úpravy provozu na vaší 

úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání 

s potvrzením doby vyvěšení: 

- Obecní úřad Moravské Knínice 

- Obecní úřad Chudčice 
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