KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
Č.j.: JMK 86877/2019

Sp.zn.: S-JMK 85062/2019 OD

Brno 18.06.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I. třídy

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) 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 silnicích I. třídy dle § 77
odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu, na základě podnětu právnické osoby Alternative Energy
Systems a.s. se sídlem Hlinky 45/114, 603 00 Brno, IČ 043 81 86 v zastoupení na základě plné moci
právnickou osobou NVB LINE s.r.o. se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 269 79 675, ze dne
12.06.2019, po předchozím projednání s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI
Hodonín (dotčený orgán podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu, jehož stanovisko
bylo vydáno pod č.j. KRPB-111762-1/ČJ-2019-061206-POK dne 10.06.2019),
stanovuje
podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
a dle § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravy provozu
na silnici I/50 „Brno-Holubice-Uherské Hradiště-státní hranice“
v k.ú. Brankovice, obec Brankovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský
v místě:

ul. Milana Diase, Masarykova (průtah silnice I/50 v Brankovicích)
tj. v km cca 31,500 – 32,400 dle staničení silnice I/50
v obou směrech staničení silnice

důvod:
výměna VO v obci Brankovice.
Podle projektové dokumentace „Přechodná úprava provozu“ - situace 1-4, vypracovaného
projektantem NVB LINE s.r.o. se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 269 79 675 v květnu 2019,
která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50.
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy:



Provedení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“). Dopravní značky musí v souladu s dikcí § 62
odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat
zvláštním technickým předpisům, kterými jsou technické podmínky TP 65 „Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích“ (dále jen „TP 66“).
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. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu
budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. Trvalé
dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty a
po ukončení akce uvedeny do původního stavu. Při realizaci přechodné úpravy provozu na
silnici I/50 nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.



Přechodná úprava provozu na silnici I/50 podle tohoto stanovení musí být provedena jen po
dobu nezbytně nutnou pro realizaci stavby „Výměna VO v obci Brankovice“ a to ve dvou dnech
v termínu 24. – 30.06.2019. Mimo tuto dobu musí být přenosné dopravní značky odstraněny
a silnice včetně všech jejích součástí a příslušenství musí být uvedena do původního stavu.



Výměna jednotlivých reflektorů bude probíhat maximálně po dobu 20 minut. V případě
potřeby bude doprava řízena proškolenými osobami v souladu s § 79 zákona o silničním
provozu.

Právo realizovat přechodnou úpravu provozu na silnici I/50 podle tohoto stanovení se zakládá žadateli
o přechodnou úpravu provozu. Žadatel na svůj náklad zajistí odborné provedení přechodné úpravy
provozu na silnici I/50 podle tohoto stanovení. Žadatel zodpovídá za stav dopravních značek po celou
dobu trvání prováděných prací. Odpovědná osoba za realizaci přechodné úpravy provozu je společnost
Alternative Energy Systems a.s., IČ 043 81 86 pan Jakub Štefanec, tel. 725 882 884.
Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci nižší kategorie.
Odůvodnění:
Řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona o silničním provozu na silnici I. třídy
(silnice I/50 Brno-Holubice-Uherské Hradiště-státní hranice) bylo zahájeno na základě podnětu
právnické osoby Alternative Energy Systems a.s. se sídlem Hlinky 45/114, 603 00 Brno, IČ 043 81 86
v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o. se sídlem Cukrovar 716, 768 21
Kvasice, IČ 269 79 675 (žádost ze dne 12.06.2019 vyhodnocena jako podnět) v souvislosti s dopravním
omezením provozu při výměně VO v obci Brankovice.
Přechodná úprava provozu na silnici I/50 byla projednána s dotčeným orgánem, kterým je dle ust. § 77
odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. Souhlasné stanovisko dotčeného orgánu – tj. Policie
ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Hodonín, bylo vydáno pod č.j. KRPB-1117622

1/ČJ-2019-061206-POK dne 10.06.2019. Toto souhlasné stanovisko Policie ČR bylo jedním z podkladů
řízení dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy se přímo dotýká zájmů navrhovatele (osoba,
která dala podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu), kterým je společnost Alternative Energy
Systems a.s. se sídlem Hlinky 45/114, 603 00 Brno, IČ 043 81 86 v zastoupení na základě plné moci
právnickou osobou NVB LINE s.r.o. se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 269 79 675.
Navrhovatel zajišťuje pro Městys Brankovice činnost vyžadující dopravní omezení. Dále se stanovení
přechodné úpravy provozu týká státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Praha, Na Pankráci 56, IČ: 65993390 - tj. právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu
k dotčené silnici I. třídy, na níž má být umístěno dopravní značení a dále se týká kteréhokoliv účastníka
silničního provozu na silnici I/50.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nižší kategorie a třídy, není součástí
tohoto stanovení.
Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje mj. zákazové a příkazové dopravní značky, a proto KrÚ JMK
OD vydal stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy opatřením obecné povahy, tj. postupem
podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jakožto zvláštním právním předpisem. Obecně je postup
při vydávání opatření obecné povahy zakotven v části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v § 171 a následujících ustanovení této části
správního řádu.
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, správní úřad v souladu
s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (zvláštní zákon), nedoručuje návrh opatření obecné
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení dle § 77 odst. 5 in fine zákona
o silničním provozu.

otisk
úředního
razítka

Mgr. Ivo Vyžrálek, v.r.
referent oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy
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Vyvěšeno dne:……………………………

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

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského
kraje a na úřední desce Úřadu městyse Brankovice a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup
po dobu 15-ti dnů. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Příloha:
P01 situace přechodného DZ (číslo přílohy 1-4)

Obdrží včetně přílohy:
Právnická osoba, která dala podnět ke stanovení:
Alternative Energy Systems a.s., Hlinky 45/114, 603 00 Brno, IČ 043 81 86 v zastoupení na základě
plné moci NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ 269 79 675 - D
Právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici I. třídy:
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00
Brno, IČ: 65993390 - D
Dotčený orgán:
 Policie ČR, KŘP JMK, DI Hodonín, IČ: 75151499 - D
K č.j. KRPB-111762-1/ČJ-2019-061206-POK dne 10.06.2019

Dále obdrží:
 Úřad městyse Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice, IČ: 00291668 - D
(žádáme o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na vaší úřední desce a
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15-ti dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením
doby zveřejnění)

Počet listů:
Počet příloh/listů příloh:
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