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VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 124 odst. 6 zákona ě.36112000 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, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací, postupem
v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve
znéní pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě podnětu fyzické osoby - pan
Pavel Maršík, Pístovice 222,683 05 Račice-Pístovice, IC: 65375653, ze dne 5. 1l. 2018, po
projednání s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničnim
provozu, kterým je Policie ČR, Kra;ské ředitelství policie-JmK, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, KRPB-246748-1lCJ-2018-061206, ze dne 2. II.2018 (doba platnosti
vyjádření končí 5. 12.2018) zmoci úřední, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provoZu

stanovuje přechodnou úp.avu provozu

na sil. IIU37925 v Račicích-Pístovicích,

z dŮvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - v rámci provádění napojení
vodovodu akanalizace,

podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: Trasig
s.r.o., JÍzdárenská 590l2a, 682 U Vyškov, IC: 26922151 říjen 2018, kteý je přílohoú
a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
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podmínkv pro provedení přechodné úpraw Drovozu:

o Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Dopravní znaěky a dopravní zaíizení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6
zákona o silničním provozu svýrni tozméry, barvami a technickými požadavky
odpovídat zvláštním technickým předpisům - TP 65 ,,Zásadami pro dopravní znaěení
na pozemních komunikacích", il. vydání CDV 2002, TP 66 ,,Zásadami pto
oznaČování pracovních míst na pozemních komunikacích", II. vydání CDV 2ď04,
CSN EN l2899-I Stálé svislé dopravní značení a CSN EN 1436 Vodorovné dopravní
značení - požadavky na dopravní znaěení.

o veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní azékladní
velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou
přenosné svislé dopravni značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.r Veškeré stávající trvalé dopravní znaěení, které bude v rozporu s přechodným
dopravním znaěením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.. Odbor dopravy MěU Vyškov může z dův9du zajištění bezpečnosti silničního provozu
z vlastního podnětu nebo zpodnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další
dopravní znaěky azařaení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní znaěení.o Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít kpoškození nebo znečištění
dotčené pozemní komunikace.

o Termín rcalizace přechodné úpravy provozu a osoba odpovědná za řádné provedení
dopravně bezpečnostního opatření, jeho udtžováni, úplnost a včasné odstranění bude
stanovena v rozhodnutí silničního správního uřadu ve věci povolení zvláštního
lňívání.

o Přechodná Úprava,provozu,podle tohoto stanovení musí blýt provedena jen po
nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístěni prěchódnOho dopiavního
znaěenÍ, musí b;it toto značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice

'y.9dely_do,pŮvodního 

stavu, o čemž je nutno neprodleně informóvat odbor dopravy
Městského úřadu Vyškov.

o VeŠkeré součásti tykající dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka,
uchycení atd.) musí být schváleného typu.

o O provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravnim znaěení a to v dostatečně
ěasovém předstihu bude neprodleně informován od6or dopravy MěÚ Vyškov.

odůvodnění
Na základě.podnětu ťyzické osoby - pan Pavel Maršík, Pístovice 222,683 05 Račice-
PÍstovice, IC:. 65375653, ze dne 5. l 1. 2018, o stanovení přechodné úpravy provozu, bylo
pod|9 § 171 a následné 

_části šesté spravního řádu a § 77 odit. S zákonab siliri8ním provozu,
zahájeno zmoci uřední řízení,nazákladě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.'

Z dŮvodu zajjštěni.bezpečnosti ! plynulosti silničního provozu - v rámci provádění napojení
vodovodu a kanalizace, je nutná přechodná změna místní úpravy provozu na sil. IIIR7b25
v Račicích-Pístovicích. - :,i'
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Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace
dopravního znaěení předložená právnickou osobou: Trasig s.r.o., Jízdárenská 590l2a, 682 0I
Vyškov, íC:26922151 říjen 2018, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné
úpravy provozu. Provedení přechodné úpravy provozu je v souladu s technickými
podmínkami - Zásadami pro dopravní znaěení na pozemních komunikacích (CDV Brno
2002, TP 65 - II. vydání), TP 66 ,,Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacich",Il. vydání CDY 2004, CSN EN 12899-1Stálé svislé dopravní znaěení a CSN
EN 1436 Vodorovné dopravní znaěení - požadavky na dopravní znaěení a s vyhláškou
ě.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu napozemních komunikacích, v platném
znění, která byla projednána dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu
s dotčenýrrn oigáněrn- Policií ČR, Kra.lské ředitelswi policie JmK, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, KRPB-246748-1lCJ-2018-061206, ze dne 2. 1I.2018 (doba platnosti
vyjádření končí 5. I2.2018).

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením § I72 odst. 1 správního řádu
a ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy
provozu projednal s dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dikcí
§ 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihómoravského kraje Územní
odbor Vyškov, Dopravní inspekíorát, Brněnská 7a,682 01 Vyškov.

Písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a,
Vyškov zn. KMB-246748-1lCJ-2018-061206 je jedním z podkladů tohoto íízení.

Navržená přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích tvořená svisl;fin dopravním
znaěenim musí vsouladu sustanovením § 78 odst. 1 a2 zákona o silničním provozu tvořit
ucelený systém a musí byt užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Přenosné svislé dopravní značky a přechodné vodorovné dopravní znaěky a světelné signály
musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užit} jen
po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Vyškov, odbor dopravy zajistil splnění dikce tohoto
obecně závazného právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy
provozu dle podmínek bodu 7 tohoto stanovení.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek; opatření obecné povahy nabyvá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský uřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením
§ !Z+ odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Krajského
ředitelství policie JmK, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, tedy sánovil
přechodnou úpravu provozu na sil. IIV37925 v Račicích-Pístovicích, podle § 77 odst. 1 písm.
c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté
(§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedeno.
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Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti tomuto stanovení
přechodné úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Situace přechodné úpravy provozu
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Toto opatření obecné povahy musí bfi vyvěšeno po dobu

nabyv á toto opatření účinnosti.

č. j., Mv 71004/2018 oD/3 šl

15-ti dnů. Pátym dnem po vyvěšení

Vyvěšeno dne
/. t. .C?// Sejmuto dne la. z.rzl

razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby

O'ccc Račice-Fístovice
l(zuice čp, 72

Doručí se:

Podatel:

o Pavel Maršík, Pístovice 222,683 05 Račice-Pístovice, IČ 65375653 - DS

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto
opaťení obecné povahy dotčeným osobiám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Vyškov a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho
odůvodnění mtĚekaždý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopravy.

Správa a údňba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková otganizace kraje,
Zerotínovo nám.3l5,601 82 Brno, IC: 709 32 581, adresa pro doručování: Správa
aidržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, Křečkovská 17,682 01 Vyškov,
IČ 709 32 581 - DS

Dotčený orgán:

. policie ČR, I(rajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor vyškov,
Dopravní inspektorát, Brněnská 7a,682 01 Vyškov - DS

Dále se doručí

a

a

MěÚ Vyškov - odbor dopravy, Masarykovo nám. l, 68211 Vyškov - Ing. Čuprová
Obec Račice - Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice, IČ 00292249 - DS
se žádostí o bezodkladné vyvěšeni oznámení na své úřednj desce na dobu nejméně 15

dnů a o zpétné zas|ánípotvrzeného vyvěšení po uvedenou:dobu

Trasig s.t.o., J adátenská 590 l2a, 682 0I Vyškov, IČ 269221 51 - DS

683 05 Račice-Píslovioe
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