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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích – silnice II. a III. třídy
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy 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 o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a
veřejně přístupné účelové komunikaci podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) , na základě návrhu žadatele
žádosti Znakom s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČO: 26264641 (dále jen „žadatel“), doručeného
dne 24.6.2019, v řízení o opatření obecné povahy podle ust. § 171 a následujících 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 podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu policie (vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Dopravní
inspektorát Znojmo ze dne KRPB 30.7.2021 zn. KRPB 137093/ČJ-2021-061306

stanovuje
podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu
na silnicích II/399 a III/3983
od 6.9.2021 do 24.10.2021
z důvodu opravy silnice III/3983 Přeskače - Tavíkovice v rozsahu dle přiložené situace, která je
nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních
komunikací v Moravském Krumlově:
1. Provedení přechodné úpravy provozu 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. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako
retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka,
uchycení) musí být schváleného typu.
3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude překryto a
po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Zodpovědná osoba za správnou funkci a stav přechodného dopravního značení pan Petr
Ošmera ze společnosti ZNAKOM s.r.o., tel. 723 015 243.

Odůvodnění:
Řízení z moci úřední podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu ve věci stanovení
přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, z důvodu opravy silnice III/3983
Přeskače - Tavíkovice bylo stanovena přechodná úprava provozu na základě návrhu žadatele
ZNAKOM, IČ 26264641, Zengrova 4, 615 00 Brno.
Přechodná úprava provozu byla projednána s dotčeným orgánem, kterým je v tomto případě Policie
ČR, dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu (vyjádření Policie ČR, Krajské
ředitelství Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo ze dne 30.7.2021 zn. KRPB
137093/ČJ-2021-061306,
správcem stavbou a přechodným dopravním značením dotčených
komunikací (vyznačením na situačním výkrese návrhu DZ), dotčených obcí (Obec Přeskače souhlas
z 2.8.2021, Obec Tavíkovice souhlas bez uvedení data podpisu) a je jedním z podkladů stanovení
přechodné úpravy provozu.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích se přímo dotýká
zájmů vlastníka a správce dotčených pozemních komunikací (Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Západ, Město Moravský Krumlov,
Služby města Moravský Krumlov), na kterých má být umístěno dopravní značení a dopravní zařízení
a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčených pozemních komunikacích, jejich
souhlas je vyznačen na předložených situačních výkresech.
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, stanové 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 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 na zastavěném území dotčené
obce. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov.
Vzhledem k tomu, že přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích
obsahuje příkazové a zákazové dopravní značky, postupuje správní orgán podle obecné úpravy § 171
a následné části šesté správního řádu a podle zvláštní úpravy § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
(stanovení přechodné úpravy provozu opatřením obecné povahy).

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. 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
pozemní komunikace
a silniční hospodářství
„otisk úředního razítka“
Vyvěšeno dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

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

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Moravský Krumlova, ObÚ Přeskače a Obú Tavíkovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup po
dobu nejméně 15 dnů.
Po uplynutí této lhůty žádáme o vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Příloha: situace dopravního značení
Doručí se:
Žadatel :

ZNAKOM, IČ 26264641, Zengrova 4, 615 00 Brno
Právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčeným silnicím II. a III. třídy:
Správa a údržba silnic Jmk, p.o.k. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Znojmo – DS
Dotčené obce:
Obec Přeskače
Obec Tavíkovice

Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie JmK, územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát, Pražská 59, 670 20 Znojmo –
DS
Dotčené osoby:
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Moravský Krumlov toto oznámení o
návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov, Obecního úřadu Přeskače a Obecního úřadu Tavíkovice a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského
úřadu Moravský Krumlov nabývá opatření obecné povahy účinnosti.
Dále se doručí:
Město Moravský Krumlov
Kordis
Hasičský záchranný sbor Jmk, Pražská 81, 669 03 Znojmo
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.k., nám. 28.října 23, 602 00 Brno
KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno – DS
BDS-BUS, s.r.o., IČO: 25302078, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš
ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice
ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 48, 695 01 Hodonín
ZNOJBUS s.r.o., Dobšická 6, 669 02 Znojmo
KARREN autodoprava s.r.o., Nám. Svobody 22/22, 671 72 Miroslav
Milan Vyžrálek s.r.o., Miroslavské Knínice 114, 671 72 Miroslav
Znojemská dopravní společnost PSOTA s.r.o., Dobšická 6, 669 02 Znojmo

