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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 124 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu
na poŽemních 

-komunikacích'a o Žměnách něktených ,zákonů, ve znéní pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), příslušný,orgán.státní správy ve věcech
itanóvení'místňí a přechodné úpravy próvozu na pozemních komunikacích - na silnicích II.
a III. třídy, na místňích komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacÍ, postupem

v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na záHuaš pg{ry! právnické osoby -
TRAsÍ<o BVT, sr.o., sídlem Vyškov, Na Nouze 48718,IC: 06020666,v zastoupení Trasig
s.r.o., Jizdá."nrÍ.á 5gól2a, 6S2 0\ Vyškov, IČ 2692215I, ze dne 5. 11. 2018, po projednání
s dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) a.odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je
policie Čn, xrajs§é řediielství policie JmK, Územní odbor lyškov, Dopravní inspektorá1,

KRpB-246746-[lČJ-2018-061206, ze dne 2. 11. 2018 (doba platnosti vyjádření končí
2.12.2018) z moci úřední, podle § 77 odst.1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. 11137365 a MK v Račicích-Pístovicích,

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - v rámci akce ,,Stoka
a přípojky splaškové kanalizace ě.p.96 a č,p.97 Račice",

podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného: Trasig
Š.r.o., jízdárenská 590l2a,682 0I Vyškov, IC:2692215l listopad 2018, kte4ý je přílohou
a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

tel.: 5|7 301 111
fax 5l7 30l 404

e-mai l : p§$é(]li§§§!:&ý!€



č. j., My 7l002l2otg opl: št

podmínkv pro provedení přechodné úpraw provozu:

o Provedení přechodné úpravy provozu musí b;it v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Dopravní znaěky a dopravní zařaení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6
zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky
odpovídat zvláštním technickým předpisům - TP 65 ,,Zásadami pro dopravní znaěení
na pozemních komunikacích", II. vydání CDV 2002, TP 66 ,,Zásadami pro
o7načování pracovních míst na pozemních komunikacích", II. vydání CDV 2004,
ČSN BN 12899-| Stálé svislé dopravní znaěení a ČSN EN 1436 VÓdorovné dopravní
znaěení - požadavky na dopravní značení.

o veškeré svislé dopravní znaěky musí být provedeny jako retroreflexní azákladní
velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou
přenosné svislé dopravni značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.

o veškeré sávajíci trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným
dopravním znaěením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

o odbor dopravy Měu vyškov může z důvodu zajištění bezpečnosti s.ilničního provozu
z vlastního podnětu nebo zpodnětu příslušného orgánu Policie CR stanovit další
dopravní značky azařuení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.

o při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění
dotčené pozemní komunikace.

o Termín realizace přechodné úpravy provozu a osoba odpovědná za řádné provedení
dopravně bezpečnostního opatření, jeho udňování, úplnost a včasné odstranění bude
stanovena v rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního
uživáni.

o přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí bl.t provedena jen po
nezbytně nutňou dobu. Pokud pominou důvody pro umístěni prěchódného dopřavníiro
znaěení, musí b;it toto značení okamžitě odsřaněno, součásti a příslušenství silnice
uvedeny do původního stavu, o čemž je nutno neprodleně informovat odbor dopravy
Městského úřadu Vyškov.

o veškeré součásti tykající dopravních znaěek (podkladní deska, sloupek, znaěka,
uchycení atd.) musí b;it schváleného typu.

. o provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravnim značení a to v dostatečně
časovém předstihu bude neprodlenáinformován od6or dopravy MěÚ Vyškov.

odůvodnění
Na základě podnětu právnické osoby - TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Vyškov, Na Nouze
48718, IC: 06020666, v zastoupení Trasig s.r.o., Jízdárenská 590l2a, 682 01 Vyškov,
IC: 2692215l, ze dne 5. 1 1. 201 8, o stanovení přechodné úpravy provozu, bylo podle § 171
a následné části šesté správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, zahájeno
z moci úřední řizeni,nazákladé kterého se vydává závazné opatření obecné povahy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a pl5mulosti silničního pí.ovozu - v rámci akce ,,Stoka
a přípojky splaškové kanalizace č.p. 96 a č.p. 97 Račice" je jnutná přechodná zména místní
úpravy provozu na sil. 11137365 a MK v Račicích-Pístovicích.
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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 01
Vyškov, IC 26922151 květen 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
komunikacích", II. vydání CDV 2004, ČSN PN 12899-I Stálé}vislé dopravní značení a ČSN
EN 1436 Vodorovné dopravní znaěení * požadavky na dopravní znaěení a s vyhláškou
č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu napozemnich komunikacích, v platném
znění, která byla projednána dle § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu
s dotčeným oigán-ern- Policií ČŘ, rra;s,5e ře-ditelstvi policie JmK, Územní odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, KRPB-246746-IICI-2018-061206, ze dne 2. I1.2018 (doba platnosti
vyjádření končí 2. 12. 2018).

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovenim § l72 odst. 1 správního řádu
austanovenim § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy
provozu projednal s dotčenými orgány. Dotčeným orgánem v tomto řlzcní je v souladu s dikcí
§ 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu Polióie České republiky, Krajské ředitelstvipolicie Jihómoravikého kraje Územní
odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, 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. KRPB-246746-IlCI-20l8-061206 je jedním z podkladů tohoto řuení.

Navržená přechodná úprava provozu napozemních komunikacích tvořená svisl;ian dopravním
značením musí vsouladu sustanovením § 78 odst. 1 a2zákona o silničním provozutvořit
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 dopravni znaěky a přechodné vodorovné dopravní značky a světelné signály
musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu užity 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 opaťení obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek; opatření obecné povahy nabýuá účinnosti páťým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením
§ 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Krajského
ředitelsWí policie JmK, Uzemní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, tedy stanovil
přechodnou úpravu provozu na sil. IIV37365 a MK v Račicích-Pístovicích, podle § 77 odst. 1

písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako opaťení obecné povahy postupem dle části
šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak je shora uvedenor.,, 

"_
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Poučení:

Vsouladu sustanovením § 173 odst.2 správního řádunelze podat proti tomuto stanovení
přechodné Úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabyvá účinnosti
páťým 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 byt vyvěšeno po dobu
nabyvá toto opatření účinnosti.

č. j., My 71002/2018 oD/3 šl

15_ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení

/ l, ru/ť Sejmuto an"...&.../(.,...fu. /ť.Vyvěšeno dne
razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby

ot{: ť Itnů ie.9"plFtsÝi,t§

Doručí se:

Podatel:

o TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Vyškov, Na Nouze 48718,1Č:06020666, v zastoupení
Trasig s.r.o., Jízdárenská 590l2a,682 0| Vyškov, IČ 26922151 - DS

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Vyškov toto
opaďení obecné povahy dotčeným osobám 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. Patnáct;ýrn dnem po vyvěšení
bude písemnost považována za doručenou. Do opatřeni obecné povahy a jeho
odůvodnění mtůekaždý nahlédnout u Městského úřadu Vyškov, odboru dopiavy. 

-

§nrav,a a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
Zerotínovo nám. 3l5,601 82 Brno, IC: 709 32 581, adresa pro doručování: Správa
aúdňba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, Křečkoviká 77,682 01 Vytkov,
IČ:709 32 581 -DS

Dotčený orgán:

o Policie ČR, rra.lské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územni odbor Vyškov,
Dopravní inspektorát, Brněnská 7a,682 01 Vyškov - DS

Dále se doručí

. MěÚ Vyškov - odbor dopravy, Masarykovo nám. I,68 _211 Vyškov - Ing. Čuprová
o Obec Račice - Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pís[ovice, |Č: 00292249 - DS

se Žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15
dnů a o zpétné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenb{ídobu

Račice čp. 72

ó8-1 05 R3čj
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