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Městský úřad Kuřim tel. +420 541 422 311 
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ODBOR DOPRAVY 

Váš dopis zn.:   

ze dne: 31.08.2016  

naše zn.: MK/14957/16/OD  

vyřizuje: Ing. Jiří Kovář                                 

tel.: +420 541 422 335 

fax.: +420 541 230 633 

e-mail: kovar@radnice.kurim.cz 

datum:  02.09.2016 

 

Veřejná vyhláška  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  

 

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, příslušný dle § 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“), místně příslušný dle § 11 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), na základě 

podnětu,  který  podala dne 31.08.2016 právnická osoba podala právnická osoba GEFAB s.r.o., 

Švédská 5, 620 00  Brno, IČ: 41602901, která jedná na základě plné moci ve prospěch právnické 

osoby HIRST CZ-Inženýrské stavby spol.s r.o., Sochorova 3178/23  Brno, IČ:01559621,  

vyhovuje podnětu na přechodnou úpravu provozu.  

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, dále po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu policie–Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, dopravního inspektorátu Brno-venkov ze dne 30.08.2016 pod č. j. 

KRPB103449-1/ČJ-2016-0600DI, a dle ustanovení § 171 a následujících, části šesté, správního řádu 

stanovuje přechodnou úpravu provoz na pozemních komunikacích. Jedná se instalaci 

přechodného dopravního značení v ORP Kuřim a komunikacích dle grafické přílohy. Důvodem jsou 

opravné práce na mostě e.č.38529-3 v obci Chudčice, silnice III/38529. 

Přechodná úprava bude realizovaná za dodržení následujících podmínek: 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Provedení přechodné úpravy provozu na dotčených komunikacích musí být v souladu s vyhláškou 

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a zařízení 

musí v souladu s § 62 odst. 6 silničního zákona svými rozměry, barvami a technickými požadavky 

odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 - 1 „Stálé svislé 

dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“ a technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích“ (dále jen TP 66). 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. 

 

2. Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty a 

po ukončení akce uvedeny do původního stavu. 
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3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 

komunikace. 

4. Pokud předčasně pominou důvody přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci, je 

povinností zodpovědné osoby neprodleně zajistit odstranění přenosných dopravních značek, obnovit 

původní dopravní značení a dále tuto skutečnost oznámit Policii České republiky, Krajské ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a Brno 

venkov a Městskému úřadu Kuřim, odboru dopravy.  

Zodpovědná osoba je ustanovena v odstavci 6. 

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci může Městský 

úřad Kuřim, odbor dopravy, z vlastního podnětu, nebo z podnětu Policie České republiky, Krajské 

ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno 

město a Brno venkov, stanovit další dopravní značky a zařízení, případně stanovenou přechodnou 

úpravu provozu změnit. Povinností zodpovědné osoby je tyto dodatky zajistit. Zodpovědná osoba je 

ustanovena v odstavci 6. 

6. Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou a provedeno dle grafické přílohy, za provedení 

dopravního značení zodpovídá:  

Mgr.Jan Peška, tel 608 206 296, Gefab s.r.o. 

 

7. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle tohoto stanovení je platná v termínu:    
    od předpokládané účinnosti tohoto stanovení 07.09.2016 do 11.11.2016 
 

Odůvodnění: 

Dne 31.08.2016 obdržel Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, podnět na  přechodnou úpravu provozu 

od právnické osoby GEFAB s.r.o., Švédská 5, 620 00  Brno, IČ: 41602901, která jedná na základě 

plné moci ve prospěch právnické osoby HIRST CZ-Inženýrské stavby spol.s r.o., Sochorova 3178/23  

Brno, IČ:01559621. 

Přechodná úprava provozu související s tímto stanovením, byla projednána s Policií České republiky, 

Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, dopravního inspektorátu Brno-venkov   

a se správcem komunikace SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 35. 

Poučení: 

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ORP Kuřim, které je vydáno formou 

opatření obecné povahy, nabývá účinnosti dle §77, odst. 5 zák.361/2000Sb., pátým dnem po 

vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. §173 odst. 2 správního řádu 

podat opravný prostředek. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu je i výkresová dokumentace, která 

pro svůj rozsah nebude v souladu s ust. § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněna na úřední 

desce v plném znění, lze se s ním seznámit na Městském úřadě Kuřim, odboru dopravy, 

Jungmannova 968, Kuřim, přízemí -  dveře č. 104 po domluvě v úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 

11:30 a 12:30 - 16:00 hod. nebo po telefonické domluvě i v jiné dny. 

 

 

 

otisk   úředního   razítka 

 

Ing. Jiří Kovář 

vedoucí odboru dopravy 
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Příloha:  Umístění přechodného dopravního značení silnice III/38529 

 

Doručí se: 

Dotčené osoby: 

 

-V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kuřim toto oznámení o 

návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. 

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu 

následovně: 

písemnost se vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kuřim a obce Chudčice. Současně toto 

bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Účastníci řízení:  

GEFAB s.r.o., Švédská 5, 620 00  Brno, IČ: 41602901 zmocněnec (do  DS) 

HIRST CZ-Inženýrské stavby spol.s r.o., Sochorova 3178/23  Brno, IČ:01559621  zasl. zmocněnci 

Správa a údržba silnic Jmk, pracoviště Ořechovská 35,  (do  DS) 

Dotčené orgány: 

Obec Chudčice  (do DS)   k vyvěšení na úřední desce 

Policie ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a 

                                         Brno venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno (do DS) 

Vlastní:      

Městský úřad Kuřim, odbor dopravy, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

 

 

Vyvěšeno dne  

 

Sejmuto dne: …………………………………… 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne  

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Příloha:  Umístění přechodného dopravního značení silnice III/38529 v Chudčicích 
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