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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský uřad Vyškov, odbor dopravy, podle § I24 odst. 6 zžkona č.36112000 Sb., o provozu
ía pozemních komunikacích a o zménách někteqých zákon.ů, ve znéní pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místrrí a přechodné iryravy provoztl na pozemních komunikacích - na silnicích II.
a III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací, postupem
vsouladu sustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znéní pozdějších předpisů (dále jen spravní Ťád), na zakladě podnětu právnické osoby -
MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IC:28323700, v zastoupení Trasig s.r.o., Jízdárenská
590l2a,682 0l Vyškov, IC:26922151 ze dne 23. 4.2020, po projednaní s dotčen}_m orgánem
dle § 77 odst. 2 písm. b).a odst. 3 zákona o silničním provozu, kte4ým je Policie CR,_Krajské
ředitelství policie JmK, Uzemní odbor Vyškov, Doprarmí inspektorát, KRPB-7320I|CI-2020-
061206-NOY, ze dne 17. 4.2020 (doba platrrosti q,jádření končí 24. 5.2020) z moci úřední,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákonao silničním provozrr

§tanovuje přechodnou úpravu provozu

na sil. lll379,IIl430,111137365,IlU37928,IIV37933,IIV4314,IIU37926,III|37928.IIV37935
a MK ul. Cukrovarská (k OD LidD

v k. ú. Dmovice, Vyškov, Račice-Pístovice, Nemojany, Luleč,

z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničnftro provozu,
v rámci stavby: ,,Drnovice, nová TS a připojení NN pro VaK'o,

podle předložené situace přechodné úpravy provozrr zpracované právnickou osobou: Trasig
s.r.o., sídlem Vyškov, Jizdarenská 590l2a,IC: 269 22I5I, březen 2020, která je přílohou
a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
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podmínkv pro provedení přechodné úpraw provozu:

o Provedení přechodné úpravy provozu musí blit v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném zrĚní.
Dopravní značky a dopravní zařízení musí v souladu s ustanovením § 62 odst. 6
zákona o silničním provozu svými roztněry, barvami a technickými požadavky
odpovídat zvláštním technickým předpisům - TP 65 ,,Zásadari pro dopravni ntačení
na pozemních komunikacích", il. vydání CDV 2002, TP 66 ,,Zásadami pro
oznaěování pracormích míst na pozemrich komunikacích", II. vydání CDV 2004,
ČsN BN I2s99-I Stáé svislé dopravní značení a ČSN EN 1436 Vodorovné doprawí
značeri - požadavky na dopravní znaěení.

o veškeré svislé dopravní značky musí bfi provedeny. jako retroreflexní a zál<Iadní
velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provoztl budou
přenosné svislé doprarmí značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.

o veškeré sávající trvalé doprarrní značení, které bude v rozporu s přechodným
doprar,lním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

. odbor dopravy Měú vyskov může z důvodu zajištění bezpečnosti ťlničního provozu
z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie CR stanovit další
dopravní znár,ky azaíízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.

o Při realízaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít kpoškození nebo znečištění
dotčených pozemních komunikací.

o Termín realizace přechodné úpravy provozu a osoba odpovědná zaíádné provedení
doprarmě bezpečnostního opaťení, jeho udtžování, úplnost a včasné odstranění bude
stanovena v roáodnutí silničního správního uřadu ve věci povolení lzavírlq.

o Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí b;it provedena jen po
nezbytrrě nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního
značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice
uvedeny do původního stavu, o čemžje nutno neprodleně informovat odbor dopravy
Městského uřadu Vyškov.

o veškeré součásti ýkající dopravních značek (podkladní deska, sloupek, znaéka,
uchycení atd.) musí b;it schváleného typu.

o o provedení a jakékoliv změně v přechodném doprarmím znaěení a to v dostatečně
časovém předstihu bude neprodlenďinformovián od6or dopravy MěÚ Vyškov.

odůvodnění
Na základě podnětu právnické osoby - MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700,
v zastoupení Trasig s.r.o., Jízdárenská 590l2a, 682 0I Vyškov, IC: 26922151 o stanovení
přechodné úpravy provozll, bylo podle § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 odst.
5 zékona o silničním provozu, zahá4eno zmoci uřední řízení, na zékladé kterého se vydává
závazné opatření obecné povahy.

Z důvodu zajišténí bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, v rámci stavby: ,,Drnovice,
nová TS a připojení NN pro VaK", je nuúrá přechodná změna mísfiť úpravy provozu na sil.
IIl379, IIl430,111137365,IIV37928,IIll37933,IIU4314,111137926,IIV37928. IIU37935 a MK
ul. Cukrovarská (k OD Lidl) v k. ú. Drnovice, Vyškov, Raěice-Pístovice, Nemojany, Luleč.
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Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá proj9kto,vá dokumentace
doprarmího znaěeni přédložená právnickou osobou: Trasig s.r,o., sídlem Vyškov, Jízdárenská
5gbl2a,IČ 269 22 I5|, bíezen 2020, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné
úpravy provozu. Provedení přechodné úpravy provozu j9 , sor{adu 

_ 
s te_chnickými

pódmint<ami - Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích (CDV Brno
Ž002, Tp 65 - II. vydaní), TP 66 ,,Zásadarti pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích", II. vydaní CDV 2004, CSN EN 12899-1 Sťálé svislé dopravní zrtaěeru a CSN
EN 1436 Vodorovné dopravní znaěeni - požadavky na dopravní znaěeni a s vyhláškou
č.29412015 Sb., kíerou sďprovádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném
znéni, která byla projednana d19 § 77 odst. 2 pism. b) a odst- 3_zg|o19 o silnič,ním _p_rovozu
s dotčeným oigánéírt- Policií ČR, t<rqlsté ředitelství policie JmK, Uzemní odbor Yy§1.9u,
Dopravú insi'ektorát, KRPB_7320I!ČJ-2020-06I206-ŇOV, ze dne 17. 4. 2020 (doba
platnosti vyj ádření končí 24. 5. 2020).

Městský uřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovenkn § I72 odst. 1 správního řádu
austanóvením § 77 odst. 3 zékona o silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy
provozu projednal s dotčen;ými organy. Dotčeným orgánem v tomto íízeruje v souladu s dikcí
§ tro odit. 1 písry. b) správního řád, 1ustanovením § 77 odst.2 písm.b),zákona o si],ličním
provozu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Uzemnt
Ódbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a,682 01 Vyškov.

písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraie, Územni odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a,

Vyškov zn. , KRpB_7320I1ČJ-2020-06L206-NOV, ze dne 17. 4. 2020 je jedním z podkladů
tohoto íízení.

Navržená přechodná ipravaprovozu napozemnich komunikacích tvořená svislým dopravním
značetúm musí v souládu s Ústanovením § 78 odst. 1 a2 zákona o silničním provozu tvořit
ucelený systém a musí bý užita v takovém rozsahu a takovým zpŮsobem, jak to nezbytrrě

vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozefirních komunikacích.

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

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zékona o silničním provozu, jdeJi o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní uřad
nawn opatření obécné povah} a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek; opatření obecné povahy nabyváúčinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vzhledem k výše uvedenému, Městský uřad Vyškov, odbor dopravy v souladu s ustanovením

§ l24 odst. 6 zékona o silničním provozu, po projednaní s dotčeným orgánem, Krajského
ředitelství policie JmK, Územnt odbor Vyškov, Dopravní inspektorát2 tedy {?n9vi1
přechodnou úpravu provozu na sil. IIl379,IV430,111137365, |IV37928,III|37933,IIV43I4,
illl379ze,IIIR7928:IIII37935 a MK ul. Cukrovarská (k oD Lidl) v k. ú. Drnovice, Vyškov,
Račice-Pístovice, Nemojany, Luleč, podle § 77 odst. 1 písm. c) aodst. 5 zákona o silniČním
provozu jako opatření obecné povah} postupem dle části šesté (§ I7I anásl.) správního řádu,

tak jak je shora uvedeno.
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Poučení:

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 sprármího íádu nelze podat proti tomuto stanovení
přechodné úpravy provozu opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
páťýmdnem 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 b}t vyvěšeno po dobu

nabýv á toto opatření účinnosti.

č. j., \/ív 3397512020 oD/3 šl

1s-ti dnů. Páým dnem po r.yvěšení

Vlwěšeno dne ó ř .l!/u
Sejmuto dne

razííko a podpis oprávněné razítko a podpis oprávněné osoby

ffiffi ,

řŤ,r:.i) * .

&6,6t ,:r
Doručí se:

Podatel:

o MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ:28323700 v zastoupení Trasig s.r.o.,

Jízdárenská 590l2a, 682 0I Vyškov, IČ 26922151 - DS

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městs§ý uřad Vyškov toto
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na uřední desce Městského uřadu Vyškov a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkov} přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení
bude písemnost považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho
odůvodněnímtňekaždý nahlédnout u Městského uřadu Vyškov, odboru dopravy.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov, KŤečkovská 17,
682 0I Vyškov, IC:709 32 581 - DS

Dotčený orgán:

o policie ČR, kra3ské ředitelswí policie Jihomoravského kraje, Územni odbor vyškov,
Dopravní inspektorát, Brněnská 7a,682 01 Vyškov - DS

Dále se doručí

a

a

o

a

UOÚ VySkov - odbor dopravy, Masarykovo nám. I,68211 Vyškov

Obec Nemojany, Nemojany l0, 683 03 Luleč, IČ: 00292125 - DS
Obec Raěice-Pístovice, Račice 72,683 05 Račice-Pístovice, IČ:00292249 - DS
Obec Drnovice, Drnovice 1, 683 04 Drnovice, IČ: 00291731 - DS
Obec Luleč, Luleč 33, 683 03 Luleč, IČ: 00373184 - DS

se žádostí o bezodkladné qvěšení oznárrrcní na své uřední desce na dobu nejméně 15

dnů a o zpětné zaslémípotvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
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