
 

 

 

Městský úřad Moravský Krumlov 
 odbor dopravy 

náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov   

 
Sp.zn.:  SMUMK 17638/2029      Moravský Krumlov 19.10.2020 

Č.j.:  MUMK   17640/2020 

Telefon:  515 300 775 

Mob:  770 137 229 

E-mail:  kaimovab@mkrumlov.cz 

Vyřizuje:  Ing. Blanka Kaimová 

     
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, který je podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III. třídy a na místních komunikacích, na 
základě podnětu společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 
11000 Praha, IČ 70994234 v zastoupení společností SIGNEX spol.  s r.o., Holzova 138, 627 00 
Brno, IČ 49971344 (dále jen „žadatel“) podaného dne 27.9.2019, v řízení  o opatření obecné povahy 
podle ust. § 171  a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 5 zákona  o silničním provozu, po 
projednání podle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle ust. 
§ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie (Policie ČR, Krajské ředitelství JmK, 
Dopravní inspektorát Znojmo) 

 s t a n o v u j e 
 
 podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

přechodnou úpravu provozu 
na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací v katastrálních územích obcí Olbramovice, 

Našiměřice, Bohutice, Petrovice, Kadov, Hostěradice a měst Miroslavi a Moravského Krumlova 
 
v rozsahu dle situace přechodného dopravního značení, které zpracovala právnická osoba  Signex, 
spol. s r.o. a která je spolu s 12 detaily přílohou opatření obecné povahy. Důvodem umístění 
dopravního značení a dopravního zařízení je úplná uzavírka silnice II/396 v místě podjezdu pod 
železniční tratí č. 244 v blízkosti železniční stanice Rakšice z důvodů opravy železničního nadjezdu  
 
    
v termínu: 12.11.2020 od 7:00 do 17:00 hodin 
 
dopravní značení:  viz příloha  – situační výkres č. 1 – 5 „Přechodné dopravní značení 

RAKŠICE Silnice II/396 - oprava železničního nadjezdu“ 
- situační výkres přechodného dopravního značení 

v souvislosti  s uzavřením obce Rybníky – 2. etapa 
  
 
z důvodů:  realizace stavby „Rakšice silnice II/396 – oprava železničního nadjezdu“ 
 

 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 
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1. Provedení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích musí být 

v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení musí v souladu § 62 odst. 6 
zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat 
zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé 
dopravní značení“ a Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“, 3. vydání z roku 2015 (dále jen „TP 66“) 

2. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 
 překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 
3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených 
 pozemních komunikací. Bude prováděna pravidelná kontrola přechodného značení.  
4. Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti se Správou a údržbou silnic 
 Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Západ, Kotkova 24, 669 50 Znojmo (právnická osoba 
 pověřená výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje k dotčené silnici – dále jen 
 majetkový správce silnice).  
5. Za dodržení podmínek tohoto stanovení je zodpovědná osoba  pověřená žadatelem: Ing. 

Roman Fiala, tel. č. 602 520 296, e-mail: fiala@szdc.cz . 
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Moravský Krumlov, 
 odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení 
 změnit.  Povinností žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu. 
 
Právo realizovat přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích podle tohoto 
stanovení se zakládá žadateli o uzavírku, na základě vykonatelného rozhodnutí zdejšího silničního 
správního úřadu ve věci povolení uzavírky podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). V souladu 
s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích žadatel o uzavírku zabezpečí na svůj náklad odborné 
provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle tohoto stanovení a zodpovídá 
za stav dopravních značek a zařízení po celou dobu trvání uzavírky. Termín přechodné úpravy 
provozu (doba trvání uzavírky) a osoba zodpovědná za organizování a zabezpečení akce budou 
stanoveny v rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky.  
 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Z moci úřední podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení přechodné 
úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích v rámci akce „Rakšice silnice II/396 – 
oprava železničního nadjezdu“, bylo zahájeno na základě návrhu žadatele, doručeného dne 
13.10.2020, který byl doložen jednoduchou dokumentací přechodného dopravního značení. Předmětné 
stanovení přechodné úpravy provozu bylo zdejším odborem dopravy odsouhlaseno již dne 21.10.2019 
ze stejných důvodů pro opravdu železničního mostu a ve stejné délce jednoho dne. Dotčeným 
orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. 
Odsouhlasení výkresové dokumentace Policií ČR, Krajského ředitelství JmK, Dopravním 
inspektorátem Znojmo bylo vydáno dne 11.9.2019, č.j. KRPB 201394/ČJ-2019-0600DI a dopravním 
inženýrstvím BM a BO dne 9.9.2019, č.j. KRPB-200561-1/ČJ-2019-0600DI. Odsouhlasení nebylo 
limitováno dobou platnosti. Z uvedeného důvodu nyní ve věci stejné žádosti a stejného  návrhu 
dopravního značení, přičemž se poměry v silničním provozu v dané lokalitě nezměnily, odbor dopravy 
nové vyjádření dopravního inspektorátu nepožadoval a jako podklad mu postačily odsouhlasení výše 
uvedená a jsou v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu jedním z podkladů stanovení 
přechodné úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích. Výkresová dokumentace 
byla doplněna pouze o orientační informace, že v současnosti je také uzavřena obec Rybníky. 
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Návrh stanovení přechodné úpravy provozu se přímo dotýká zájmů příspěvkové organizace Správy a 
údržby silnic JmK, p.o.k. jako právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv kraje 
k dotčeným silnicím (dále jen „majetkový správce silnice“) a jednotlivých výše uvedených obcí a 
měst, na jejichž pozemcích má být umístěno dopravní značení a dopravní zařízení a dále kteréhokoliv 
účastníka silničního provozu na předmětné komunikaci.  
 
Dle vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy ze dne 12.9.2019, č.j. 
JMK134155/2019 nejsou v místě podjezdu pod železniční tratí č. 244 v blízkosti železniční stanice 
Rakšice vedeny žádné spoje linkové osobní dopravy. Toto vyjádření také nebylo limitováno dobou 
platnosti a odbor dopravy ho přiložil mezi podklady předložené k žádosti o stanovení přechodné 
úpravy provozu. 
 
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jsou-li součástí přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní 
značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající 
účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, stanoví příslušný správní orgán tuto úpravu provozu opatřením obecné povahy. Postup 
při vydávání opatření obecné povahy je obecně upraven v ust. § 171 a následné části šesté správního 
řádu a podrobnější procesní pravidla stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích jsou upravena v ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Podle tohoto zvláštního 
právního předpisu nedoručuje příslušný správní orgán návrh opatření obecné povahy ve věci 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzývá dotčené osoby k podávání 
připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy zveřejní správní orgán na úředních deskách 
obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, jen vztahuje-li se 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území 
dotčené obce nebo může-li tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území 
dotčení obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.       
 
Vzhledem k tomu, že návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové a příkazové dopravní 
značky, postupuje správní orgán podle obecné úpravy ust. § 171 a následných části šesté správního 
řádu a podle zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (stanovení přechodné úpravy 
provozu opatřením obecné povahy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Obsah stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je v souladu s ust. § 24 odst. 
9 zákona o pozemních komunikacích a podle ust. § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, závazný pro 
výrokovou část rozhodnutí silničního správního úřadu ve věci povolení uzavírky silnice a nařízení 
objížďky.  
 
 
Poučení: 
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.). Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 
nabývá  opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu účinnosti pátým dnem 
po vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 

  
                         Ing. Blanka Kaimová 

  pověřená úřední osoba pro 
  pozemní komunikace 
a silniční hospodářství 
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Příloha:   situace přechodného dopravního značení včetně 12 detailů 
  situace přechodného dopravního značení uzavření obce Rybníky  
 

 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlova a 
Miroslavi, Obecního úřadu Dobelice, Petrovice, Kadov, Hostěradice, Našiměřice, Olbramovice a Bohutice 
a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15ti dnů. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov.  
(žádáme o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 
nejméně 15 dnů  a o zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění)  
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………                                  Sejmuto dne:……………………………… 
razítko a podpis oprávněné osoby                                                razítko a podpis oprávněné osoby 

 
 
Doručí se: 
 

 SIGNEX spol.  s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno - DS 

 Správa a údržba silnic Jmk, p.o.k. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Znojmo – DS 

 Krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát, Pražská 59, 670 20 
Znojmo – DS 

 Krajské ředitelství policie ČR, specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 
24, 611 24 Brno-DS 

 Město Moravský Krumlov 

 Město Miroslav 

 Obec Dobelice 

 Obec Petrovice 

 Obec Kadov 

 Obec Hostěradice 

 Obec Olbramovice 

 Obec Bohutice 

 Obec Našiměřice 
 
 

Na vědomí: 

Hasičský záchranný sbor JmK, Pražská 81, 669 03 Znojmo – DS 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.k. – DS  

KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno – DS 

BDS-BUS, s.r.o., IČO: 25302078 - DS  

Internet:  jednotný systém dopravních informací  
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