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DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o provozu na pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a
odst. 2 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a na základě podnětu ze dne 7. 9.
2020, který podala společnost EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4,
IČ: 54274924, kterou na základě plné moci zastupuje společnost ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4,
615 00 Brno, IČ 26264641 (dále jen "žadatel") oznamuje podle § 171 a násl. v části šesté SŘ

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti
s opravou mostu 39513-2 v Syrovicích
Přechodná úprava bude realizována takto a za těchto podmínek:
1. Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení, obrázek č. 1,
s přihlédnutím k podmínkám souhlasu Policie ČR (uvedeným v bodě 8 podmínek tohoto
stanovení), v souladu s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými
podmínkami č. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,
technickými podmínkami č. TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních
komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích“ a VL. 6.1. „Svislé dopravní značky“, vše v platném
znění.
2.

Svislé dopravní značky budou základní velikosti, některé s výstražnými světly S7.

3.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných
norem, nařízení a zásad.

4.

Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ. Na jednom
sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky.

5.

Realizace bude probíhat v termínu: 5. 10. 2020 ÷ 30. 11. 2020

Obrázek č. 1 – Situace dopravního značení
6.

Dopravní značení bude osazeno pouze v době probíhajících prací.

7.

Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně odstraněno.

8.

Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO vydala souhlas s DZ č. j. KRPB- 167721-1/ČJ-20200600DI-HRB, ze dne 4. 9. 2020 s podmínkami:




stavba nesmí kolidovat s dopravním opatřením vztahujícím se k akci: "II/425 RAJHRAD
PRŮTAH - PROTIHLUKOVÝ KOBEREC", případně jinou dopravně významnou akcí,
kde lze počítat s významným navýšením dopravních intenzit na navrhovaných
objízdných trasách;
přesný čas zahájení a ukončení uzavírky oznámí žadatel operačnímu středisku Policie
České republiky na tel. 974 622 063 dvě hodiny před realizací a ukončením dopravního
opatření;
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PDZ IS11a bude doplněno o E3a (vzdálenost k B1) pod B1;
pro "Detail uzavírky v obci Syrovice" bude odstraněno PDZ IP10a a IP10b z důvodu
nadbytečnosti;
 PDZ IP10a bude provedeno v reflexním provedení;
 dopravní opatření bude doplněno o PDZ IP22 /"OD.......DO....... MOST ev. č. 39513-2
UZAVŘEN"/, kdy dopravní značka bude instalována nejméně 7 dní před prvním dnem
dočasného zákazu vjezdu a odstraněna v době realizace zákazu vjezdu a nebude tvořit
překážku v rozhledu rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9. ČSN
73 6102), případně v rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN
73 6110);
 PDZ IP10a bude doplněno pro prostor MK/ÚK v obci Syrovice na parc. č. 44/1 v k. ú.
Syrovice v nereflexním provedení;
 dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto
uzavírkou se budou pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou - vyjma vozidel
zajištující obslužnost staveniště;
 doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním
využitím pracovních sil a mechanizace;
 vozidla stavby vjíždějící a vyjíždějící z prostoru staveniště budou respektovat zákon o
provozu na pozemních komunikacích;
 pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku
dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební
činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření k eliminaci
negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např.
na základě podmětu police ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě
vlastních zjištění při realizaci stavebních prací)
 instalovaní dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.,
vyhláškou č. 294/2015 Sb., technickými podmínkami TP 65, 66 a nařízením Ministerstva
dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků;
 při umisťování dopravního značení do tělesa chodníku je nutné respektovat ustanovení
vyhlášky č. 398/2009 Sb.;
 termín dopravního opatření musí odpovídat požadovanému záměru;
 podmínky Policie ČR budou uvedeny v rozhodnutí o uzavírce, případně v rozhodnutí o
zvláštním užívání komunikace.
S ohledem na bezpečnost a plynulost provozu doporučujeme pro realizaci maximálně využít
mimopracovních dnů, tj. SO, NE, státní svátek, den pracovního klidu. Z důvodu
minimalizace negativních dopadů na bezpečnost a plynulost silničního provozu není
akceptovatelné, aby pracovní doba neprobíhala i v mimopracovní dny (víkend, svátek, den
pracovního klidu) a denní pracovní doba nebyla optimalizována dle aktuálních světelných
podmínek odpovídajících kalendářnímu období. Důrazně upozorňujeme, že nevhodně
nastavený režim práce, kdy se na stavbách o víkendech a státních svátcích nepracuje,
znamená, že až třetina celkové denní doby je nevyužito. V kontextu výše uvedeného je nutno
vnímat, že i když se na stavbách nepracuje, u převážné většiny staveb přetrvává stav
dopravních omezení a nadále vyvolává výrazné dopravní komplikace.
Policie ČR, jako orgán veřejné správy vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu uvádí, že pouze pokud budou výše uvedené podmínky a
doporučení splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
K tomu správní orgán uvádí, že úseky uzavírek, ani trasy objížděk související s touto
stavbou a související se stavbou „II/425 Rajhrad průtah protihlukový koberec“ se
nepřekrývají, proto ani v případě časové souběhu obou akcí nedojde k významnému
navýšení dopravních intenzit na navrhovaných objízdných trasách.
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9.

Odpovědný pracovník za provedení tohoto opatření: Ing. Petr Ošmera, tel.: 725015243

10. Toto opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s opravou
mostu 39513-2 v Syrovicích nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce
orgánu, který opatření obecné povahy vydal.
11. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může
správní orgán z vlastního podmětu nebo z podmětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit
další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu
změnit.
Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, 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.
Odůvodnění:
Na základě podnětu ze dne 8. 9. 2020, který podala společnost EUROVIA CS, a.s., U
Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 54274924, kterou na základě plné moci zastupuje
společnost ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641, bylo zahájeno odborem
dopravy MěÚ Židlochovice řízení v uvedené věci.
V souladu s § 77 odst. 2 zák. o provozu na pozemních komunikacích se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy vyjádřil příslušný orgán Policie ČR, KŘ
JMK, DI Brno-venkov č. j. KRPB- 167721-1/ČJ-2020-0600DI-HRB, ze dne 4. 9. 2020.
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s opravou mostu
39513-2 v Syrovicích bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Židlochovice, na úřední
desce Obecního úřadu Syrovice a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup, webová stránka http://www.zidlochovice.cz.
Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné
povahy vydal.
V tomto konkrétním případě nehrozí újma veřejnému zájmu a nabytí účinnosti opatření obecné
povahy nastává dnem uvedeným ve výroku.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy, na základě ustanovení § 173 odst. 2 SŘ, nelze podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2
posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy
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Doručí se:
Účastníci:
 EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 54274924
kterou na základě plné moci zastupuje společnost
 ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641
Další dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Židlochovice toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením písemnosti na úřední desce
Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu Syrovice a současně bude zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5
zákona o provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení na úřední desce
orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Dále obdrží :
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k., oblast Střed
 Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
 Obec Syrovice
 MěÚ Židlochovice, OD

_____________________________________________________________________________
Poznámka:
MěÚ Židlochovice a OÚ Syrovice
se žádá o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na
odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. Toto
oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů. Vyvěšení musí být provedeno i
elektronicky.

Vyvěšeno dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby
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razítko a podpis oprávněné osoby
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