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-5170/2018-2
Vyřizuje: Ing. Helena Vitovská

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

V Ivančicích
dne 6.3.2018

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 o silničním provozu“), příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
silnicích II. a 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 společnosti Colas
CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, v zastoupení na základě plné moci
společností Znakom, s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 262 64 641, ze dne 2.3.2018

stanovuje
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, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova
24, 611 32 Brno - vyjádření ze dne 16.2.2018 pod č.j. KRPB-39892-1/ČJ-2018-0600DI, Správy
a údržby silnic JmK, p.o.k. Žerotínovo nám. 449/3, 607 00 Brno ze dne 20.2.2018, Krajského
úřadu JmK, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 29.1.2018, č.j. JMK
19561/2018 a vyjádření Obce Biskoupky ze dne 1.2.2018

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
na silnicích: III/3636 (křiž. III/3935-Biskoupky), místní komunikace v obci Biskoupky a
místní komunikace spojující obec Biskoupky a Hrubšice
v místě:

dle přiložené grafické přílohy situací přechodného dopravního značení

termín:

uzavírky budou realizovány postupně v dílčích etapách dle příloh
od 1.3.2018 do 15.9.2018

důvod:

Biskoupky - vodovod

dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu.
1

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení přechodné úpravy provozu na silnici III/3636 (křiž. III/3935-Biskoupky),
místní komunikace v obci Biskoupky a místní komunikace spojující obec Biskoupky a
Hrubšice (dopravní značení) bude realizováno dle přiložené grafické přílohy. Přenosné
dopravní značení 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 12.3.2015.
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 ustanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy
provozu a dále včasné odstranění je Vladimír Patočka, COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu
9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, tf.: 733 780 425.
6. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem
stanoveným v rozhodnutí jako den ukončení uzavírky, musí být dopravní značení
okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato
skutečnost neprodleně oznámena MěÚ Ivančice – odboru správních činností, Policii
ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního
inženýrství BO a BM, Správě a údržbě silnic JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 607 00 Brno
a Krajskému úřadu JmK, odboru dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
7. 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 v souvislosti s akcí „Biskoupky – vodovod“
na krajské silnici III/3636 (křiž. III/3935-Biskoupky), místních komunikacích v Obci
Biskoupky a místní komunikaci v části spojující obec Biskoupky a Hrubšice, v místě dle
přiložených grafických příloh, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích. Na tuto akci byla vypracována situace dopravního značení. Tato situace byla
odsouhlasena příslušným orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,
Kounicova 24, 611 32 Brno dne 16.2.2018 pod č.j. KRPB-39892-1/ČJ-2018-0600DI.
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Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, podané dne 2.3.2018
společností Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, v zastoupení na
základě plné moci společností Znakom, s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 262 64 641.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Podle ust. 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy
ve věci stanovení přechodné úpravy provozu účinnost pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Ing. Helena Vitovská
oprávněná úřední osoba
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Toto oznámení musí být v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno
po dobu nejméně 15-ti dnů na veřejné úřední desce Městského úřadu Ivančice, na veřejné
úřední desce Obce Biskoupky a dále na elektronické úřední desce Městského úřadu
Ivančice a elektronické úřední desce Obce Biskoupky. Po sejmutí z úřední desky bude
tato veřejná vyhláška doručena Městskému úřadu Ivančice, Odboru správních činností
s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.
Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení oznámení na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ………………………………..
Sejmuto dne: ………………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění oznámení:………………………………...

Příloha:
Situace dopravního značení
Obdrží:
Účastníci řízení:
- Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, v zastoupení na základě plné
moci společností Znakom, s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 262 64 641
- Obec Biskoupky, Biskoupky 40, 664 91 Ivančice
- Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Brno,
Ořechovská 35, 619 64 Brno
Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
- MěÚ Ivančice, Odbor investic, správy majetku a právní, Palackého náměstí 196/6, 664 91
Ivančice
Dále obdrží: za účelem vyvěšení na úřední desce
- MěÚ Ivančice, Odbor vnitřních věcí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
- Obec Biskoupky, Biskoupky 40, 664 91 Ivančice
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