
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE 

Odbor správních agend 

 

Městský úřad Bučovice 
Jiráskova 502 

685 01  Bučovice  

E-mail posta@bucovice.cz 
ID DS td3be8p 
Telefon 517 324 411 

 

Váš dopis zn:  
Ze dne: 12.06.2019 
Číslo jednací: MUB/OD-36790/2019 nov 
Spisová zn.: OD-14088/2019-nov 
Počet listů/příloh: 5/4 
 
Vyřizuje: Ing. Petra Nováková 
Telefon/mobil: 517 324 420 
E-mail: novakova@bucovice.cz 
 
Datum: 18.06.2019 
 

 

 
 
Doporučeně/DS 
 
 
dle rozdělovníku 
 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
 
Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy, příslušný podle     
§ 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 silnicích II. a III. třídy, na místních 
komunikacích (dále jen "MK") a veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen 
"VPÚK"), postupem v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona         
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na 
základě podnětu právnické osoby – Alternative Energy Systems a. s., IČ 04381866, Hlinky 
45/114, 603 00 Brno, v zastoupení NVB LINE s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 76821 
Kvasice, na základě plné moci, ze dne 12.06.2019, po projednání s dotčeným orgánem 
dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu, kterým je 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 
Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 10.06.2019 pod č. j. 
KRPB-111762-1/ČJ-2019-061206-POK, z moci úřední, podle ustanovení § 77 odst. 1 
písm. c) zákona o silničním provozu  
 
  s t a n o v u j e   p ř e c h o d n o u    ú p r a v u   p r o v o z u 

na silnici III/43341, na silnici III/05010, na místních komunikacích a na veřejně 

přístupných účelových komunikacích v obci Brankovice 

v rámci akce "Výměna veřejného osvětlení v obci Brankovice" 

 
v termínu od 24.06.2019 do 30.06.2019.   
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Po celou dobu provádění prací na silnici III/43341, na silnici III/05010, na MK a na 
VPÚK v obci Brankovice bude osazeno přechodné dopravní značení dle předložených 
grafických příloh "Přechodná úprava provozu", č. v. 1 – 4, datum 24.5.2019, č. z. ZK-
19-0282, kterou potvrdil a schválil příslušný orgán policie – Policie České republiky, 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní 
inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov ze dne 10.06.2019 pod č. j. KRPB-111762-
1/ČJ-2019-061206-POK. 

2. Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. 
Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o 
silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky musí odpovídat 
zvláštním technickým předpisům, kterými je norma ČSN EN 12899 – 1 "Stálé svislé 
dopravní značení", a dále technické podmínky TP 65 (II. vydání) "Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích", s technickými podmínkami TP 66 (II. vydání) 
"Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, a dále TP 81 
(III. vydání) "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na 
pozemních komunikacích". 

3. Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní základní 
velikosti. V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou 
přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku 
(stojánku) o šířce pruhu 100 mm nebo na vozidle.  

4. Veškeré součásti týkající se dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, 
uchycení atd.) musí být schváleného typu tak, aby spodní okraj nejníže umístěné 
značky byl min. 600 mm nad vozovkou.  

5. Dopravní značky budou umístěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu 
nedocházelo k jejich deformacím, posunutí, pootočení a byly dostatečně vidět. 

6. Veškeré stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným 
dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.  

7. Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy MěÚ Bučovice může z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného 
orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené 
přechodné dopravní značení.  

8. Při realizaci přechodné  úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění 
dotčených pozemních komunikací. 

9. Přechodná úprava provozu  podle tohoto stanovení musí být provedena jen po 
nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního 
značení, musí být toto značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice 
uvedeny do původního stavu.  

10. Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu. 
11. Odpovědný subjekt za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, za 

dodržení podmínek, za odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení 

a dále jeho včasné odstranění na silnici III/43341, na silnici III/05010, na MK a na 

VPÚK v obci Brankovice v rámci akce "Výměna veřejného osvětlení v obci 

Brankovice", je Alternative Energy Systems a. s., IČ 04381866, Hlinky 45/114, 603 00 

Brno, kontaktní osoba – Jakub Štefanec,  tel.: 725882884, e-mail: 

stefanec.jakub@aleners.cz. 
12. Platnost tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je od 24.06.2019 do 

30.06.2019.  
 

 
Odůvodnění:  
 
Na základě žádosti právnické osoby – Alternative Energy Systems a. s., IČ 04381866, 
Hlinky 45/114, 603 00 Brno, ze dne 12.06.2019, o stanovení přechodné úpravy provozu 
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bylo podle § 171 a následné části šesté správního řádu a § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu, zahájeno z moci úřední řízení, na základě kterého se vydává závazné opatření 
obecné povahy z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici III/43341, na 
silnici III/05010, na MK a na VPÚK v obci Brankovice v rámci akce "Výměna veřejného 
osvětlení v obci Brankovice".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
V souladu s ustanovením § 61 odst. 4) zákona o silničním provozu bude přechodná 
úprava provozu provedena podle předložené dokumentace, která byla odsouhlasena na 
základě předchozího písemného vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 
682 01 Vyškov ze dne 10.06.2019 pod č. j. KRPB-111762-1/ČJ-2019-061206-POK.  
Na tuto přechodnou úpravu provozu byla vypracována jednoduchá projektová 
dokumentace, firmou NVB LINE s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 76821 Kvasice, která 
je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Provedení přechodné 
úpravy provozu je  v souladu s technickými podmínkami TP 65 (II. vydání) "Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích", s technickými podmínkami TP 66 (II. 
vydání) "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", TP 81 (III. 
vydání) "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních 
komunikacích", dále s normou ČSN EN 12899 – 1 "Stálé svislé dopravní značení" a s 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění, která byla projednána dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) 
a odst. 3  zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem – Policií České republiky, 
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Vyškov, 
Dopravním inspektorátem, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov pod č. j. KRPB-111762-1/ČJ-
2019-061206-POK ze dne 10.06.2019. 
Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek silniční dopravy v souladu 
s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 77 odst. 3 zákona o 
silničním provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu projednal dne 10.06.2019 
s dotčeným orgánem. Dotčeným orgánem v tomto řízení je, v souladu s dikcí ustanovení  
§ 136 odst. 1 písm. b) správního řádu a ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona  o 
silničním provozu, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského 
kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov.  
Písemné souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 
Vyškov pod č. j. KRPB-111762-1/ČJ-2019-061206-POK ze dne 10.06.2019 je jedním 
z podkladů tohoto řízení.  
Navržená přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci tvořená svislým dopravním 
značením musí v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit 
ucelený systém a musí být užita v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně 
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  
Přenosné svislé dopravní značky musí být v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zákona o 
silničním provozu užity jen po nezbytně nutnou dobu. Městský úřad Bučovice, Odbor 
správních agend, Úsek silniční dopravy, zajistil splnění dikce tohoto obecně závazného 
právního předpisu definováním podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu dle 
podmínek bodu 9 tohoto stanovení.  
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 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; opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
Vzhledem k výše uvedenému, Městský úřad Bučovice, Odbor správních agend, Úsek 
silniční dopravy v  souladu s § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, po projednání 
s dotčeným orgánem – Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie 
Jihomoravského kraje, Územním odborem Vyškov, Dopravním inspektorátem, Brněnská 
7a, 682 01 Vyškov ze dne 10.06.2019 pod č. j. KRPB-111762-1/ČJ-2019-061206-POK, 
tedy stanovil přechodnou úpravu provozu v rámci akce "Výměna veřejného osvětlení 
v obci Brankovice" podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu jako 
opatření obecné povahy, postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu, tak jak 
je výše uvedeno.  
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Poučení:  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané formou 
opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
Proti  opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat 
opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petra Nováková  
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha: 

 Přechodná úprava provozu č. v. 1, datum 24.5.2019, č. z. ZK-19-082. 

 Přechodná úprava provozu č. v. 2, datum 24.5.2019, č. z. ZK-19-082. 

 Přechodná úprava provozu č. v. 3, datum 24.5.2019, č. z. ZK-19-082. 

 Přechodná úprava provozu č. v. 4, datum 24.5.2019, č. z. ZK-19-082. 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce 
zdejšího správního orgánu a úřední desce městyse Brankovice, následně bude 
opatřeno kulatým razítkem, podpisem a zasláno zpět na OSA Bučovice. Pátým dnem 
po vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti. 
 
Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který 
opatření obecné povahy vydal. 

 

Na úřední desce 
 
Vyvěšeno dne:   …………………………..            Sejmuto dne:   …………………………… 
       razítko a podpis oprávněné osoby, která             razítko a podpis oprávněné osoby, která 

potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení  potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 

 
 
V elektronické podobě 
 
Vyvěšeno dne:   …………………………..            Sejmuto dne:   …………………………… 
       razítko a podpis oprávněné osoby, která             razítko a podpis oprávněné osoby, která 

potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení  potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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R o z d ě l o v n í k :  
 
Spis OD-14088/2019-nov 
 

Obdrží: 
 
Žadatel: 
(doručení jednotlivě) 
 

 Alternative Energy Systems a. s., IČ 04381866, Hlinky 45/114, 603 00 Brno, 

v zastoupení NVB LINE s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 76821 Kvasice, ID DS: 

5zjqtmk, na základě plné moci 

 
Dotčené osoby: 

(doručení veřejnou vyhláškou)  
 

  V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Bučovice, Odbor 
správních agend, Úsek silniční dopravy toto oznámení o návrhu 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 úřední desce města Bučovice, městyse Brankovice a současně bude zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost 
považována za doručenou. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může 
každý nahlédnout u Městského úřadu Bučovice, Odboru správních agend. 

 
Dotčený orgán: 
(doručení jednotlivě) 
 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor 

Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov, ID DS: jydai6g 

 
Dále se doručí: 
 

 Městský úřad Bučovice, podatelna – se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření 

obecné povahy na své úřední desce po dobu 15 dnů a o zpětné zaslání 

potvrzeného vyvěšení po uvedené době. 

 Městys Brankovice, IČ: 00291668, Náměstí 101, 683 33 Brankovice, ID DS: dnqbfcn – 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce 

po dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době. 

 Správa a údržba silnic, p. o. k., Žerotínovo nám. 499/3, 602 00 Brno, ID DS: k3nk8e7 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací, 

 IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, Ing. Božena Hedvíková, ID DS: 

x2pbqzq 
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