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DLE ROZDĚLOVNÍKU

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Z důvodu úplné uzavírky místní komunikace v obci Vysoké Popovice v místě železničního přejezdu
P3828 v rámci stavby „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“
Městský úřad Rosice, odbor dopravy, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Rosice, 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
23.08.2017 společnost STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/23, Střekov, 400 03 Ústí
nad Labem-Střekov, IČ: 25429949, zastoupené na základě plné moci ze dne 02.08.2016 společností
HICON-dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická 610/116, Žebětín, 641 00 Brno, IČ: 26270331

stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 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, KŘP Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – vyjádření ze dne 21.08.2017 pod č. j. KRPB-3443516/ČJ-2017-0600DI

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
spočívající v umístění přenosného dopravního značení na následující silnici:
komunikace: č. III/39411 Ivančice – Zbýšov – Zakřany a č. III/39412 Zakřany - Lukovany
v místě:

dle grafické přílohy situací přechodného dopravního značení pro akci „Situace dopravního opatření SO 22-17-05, P3828, Přejezd v km 16,179“

Č. j.: MR-C 10726/17-ODO
důvod:
termín:
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úplná uzavírky místní komunikace v obci Vysoké Popovice v místě železničního přejezdu P3828 v rámci stavby „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“
22.09.2017

dle schválené grafické přílohy č. j. MR-S 10726/17-ODO BUR/3 ze dne 24.08.2017, která je přílohou
a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.) Přenosné dopravní značení na komunikacích č. III/39411 a č. III/39412, k.ú. Vysoké Popovice, Lukovany, Zakřany bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“; zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MD č.
294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích TP 66 – III. vydání, schváleno MD ČR č.j. 21/2015-120.TN/1 ze dne
12.03.2015.
2.) 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.) Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty
a po ukončení akce uvedeny do původního stavu.
4.) Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených komunikací.
5.) 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 je Pavel Mesiarik – mistr montáží,
STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/23, Střekov, 400 03 Ústí nad LabemStřekov, IČ: 25429949, tel: 602 222 340.
6.) Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu, zejména aby nedošlo k odstranění a poškození dopravního značení apod. a po ukončení dopravního omezení bude přechodné dopravní značení odstraněno a komunikace dány do původního stavu.
7.) Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Rosice, odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
8.) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle tohoto stanovení je platná
dne 22.09.2017.

Odůvodnění
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. III/39411 a č. III/39412, důvodu úplné
uzavírky místní komunikace v obci Vysoké Popovice v místě železničního přejezdu P3828 v rámci
stavby „Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“, je nutná přechodná změna místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích a to v místě dle schválené grafické přílohy č. j. MR-S 10726/17ODO BUR/3 ze dne 24.08.2017, v termínu dne 22.09.2017.
Na tuto změnu byly vypracovány společností HICON – dopravní značení s.r.o., Kohoutovická
610/116, 641 00 Brno, IČ: 26270331, situace dopravního značení (přechodné dopravní značení). Dotčeným orgánem je v souladu s dikcí § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, tj. Policie ČR,
KŘP Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24,
611 32 Brno.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu pro uvedenou akci byl s policií, v souladu s ust. § 77 odst. 3
zákona o silničním provozu projednán viz vyjádření ze dne 21.08.2017 pod č. j. KRPB-34435-16/ČJ2017-0600DI.

Č. j.: MR-C 10726/17-ODO
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Vzhledem k tomu, že navržená přechodná úprava provozu stanovuje účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje ji Městský úřad Rosice,
odbor dopravy, dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy.
Při stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy postupoval Městský úřad Rosice, odbor dopravy, podle obecné úpravy v § 171 a následující části šesté správního řádu k 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. Opatření obecné povahy se má uskutečnit na č. III/39411
Ivančice – Zbýšov - Zakřany a č. III/39412 Zakřany - Lukovany, k.ú. Zakřany, Lukovany a Vysoké Popovice v zastavěné části obce, kdy tímto stanovením může dojít ke zvýšení hustoty provozu, a proto
Městský úřad Rosice, odbor dopravy, opatření obecné povahy zveřejní také na úřední desce Obecního
úřadu Zakřany, Lukovany a Vysoké Popovice.
Městský úřad Rosice, odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na č. III/39411 a č. III/39412,
ve správním obvodu Městského úřadu Rosice podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na
základě žádosti, podané dne 23.08.2017 společností STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská
1385/23, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČ: 25429949, zastoupené na základě plné moci ze
dne 02.08.2016 společností HICON-dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická 610/116, Žebětín, 641 00
Brno, IČ: 26270331.
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.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloš B U R I A N
vedoucí odboru dopravy

Příloha
Schválené přílohy přechodné úpravy provozu č. j. MR-S 10726/17-ODO BUR/3 ze dne 24.08.2017 akci
„Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“.

Č. j.: MR-C 10726/17-ODO
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Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rosice po dobu 15 dnů. Obsah oznámení bude Městským
úřadem Rosice 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

Rozdělovník
- Strabag Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, IČ:
25429949, zastoupená společností HICON-dopravní značení, s.r.o., Kohoutovická 610/116, Žebětín,
641 00 Brno, IČ: 26270331, svg998i – DS
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
s korespondenční adresou: oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, IČ: 709 32 581, k3nk8e7 – DS

Dotčené orgány
- Policie ČR, KŘP Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno,
IČ: 751 51 499, jydai6g – DS

Dále obdrží:
- Městský úřad Rosice, odbor kancelář starosty
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto 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)
- Obec Vysoké Popovice, Vysoké Popovice 35, 664 84 Vysoké Popovice, IČ: 00282871, 34wa2v9 – DS
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto 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)
- Obec Lukovany, Lukovany 70, 664 84 Zastávka, IČ: 00282031, kkma26g – DS
žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto 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)
- Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka, IČ: 00282880, jbuaz7t – DS
žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto 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)

