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oPATŘENÍ oBECNÉ PovAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci

Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a Životního prostředí podle $ 77 odst.l písm. c) a $
l24 odst. 6 zátkona č. 36l/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zrněnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozuo'), příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici
II. a III. třídy, na místní komunikací a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele
společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČo 25317628, Mlýnská 388/68, 602 oo Brno,
kterou zastupuje společnost GEFAB CS, spol. s r.o., IČo 4160290l, Švédská 32415,620 00 Brno, ze dne
07.02.2020, a po vyjádření PČR KŘ JmK, Územni odbor Břeclav, DI, Národních hrdinů 18/15,390 16
Břeclav ze ďne 03.02.2020, čj. KRPB-275603-2lČJ-2019-0600DP-SED, opatřením obecné povahy podle
$ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnici II. třídy č.414 vsouvislosti se stavbou 
',I/52 

Pasohlávky, most 52-059,realizace opatření na
mostech objízdných tras" podle situace dopravního značení, kteráje přílohou a nedílnou součástí tohoto
stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín: od 03.03.2020 do 31.12.2020

opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.294l2ol5 Sb., kterou
se provádějí pravidla prov-ozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 (73 7030) ,'stálé
svislé dopravní mačení" čSN EN 1436 (737010),,Vodorovné dopravní značení -Požadavky na
dopravní značeni" a technichými podmínkami TP 66 ,,Zásady pro omačování pracovních míst na
pozemních komunikacích, CDV, s účinností od 12.03.2015. Veškeré dopravní mačení bude
provedeno základní velikosti poďe ČSN EN l2899-l (73 7030) aTP 66 vreflexním provedení.
Všechny součiísti dopravních nlaček (patka, sloupek, načka, uchycení) musí být schváleného
typu. Za sníŽené viditelnosti bude místo omačeno dle $ 45 odst. 3 zákona o provozr na
pozemních komunikacích ýstraŽným světlem Žluté barvy.

2. Svislé a vodorovné dopravní mačky a světelná signalizační zařízení musí být umístěny tak, aby
byly včas viditelné těmi účastníky silničního provoztl, pro které jsou určeny.
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3. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí
býÍ zabezpečeno proti pootočení.

4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.

5. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto roáodnutím.
6. Dopravní značení (zaňízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu

tohoto stanovení.
7. odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření a dále včasné odstranění

je společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č.p. 388/ó8, Tmitá, 602 00
Brno. odbornou montáž dopravního značeni podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné
udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu' je společnost GEFAB CS, spol. s r.o., IČo
4|60290l, Švédská 32415,620 00 Bmo, kontaktní ošobá Tomáš Janíček, tel.: +420601533409,
email : tomas j anicek@gefab.cz.

8. omezení obecného užíváni komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu.
9. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu pro stanovení místní a přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích.
l0. Porušení stanovených podmínek bude projedniíno v souladu se ákonem č.l3ll997 Sb.,

s příslušnou ýzickou i právnickou osobou.

Dále budou dodrŽeny podmínky stanovené stanoviskem Policie ČR ze ďne 03.02.2020' čj.:KRPB-
27 5 603 -2 l Č J-20 l 9-0600DP-SED :

1. Dopravní značky budou po celou dobu realizace přechodné úpravy provoztl osazeny v souladu
s TP 656 a TP 66. Nosná konstrukce dopravního značeni musí b1it stabilní, její umístění musí
odolávat vlivu silničního provozu a povětrnostním vlivům.

2. Řízení provozu prostřednictvím svěielného signalizačniho zařízení bude realizováno v návamosti
na dopravní situaci s cílem minimalizace negativních dopadů na plynulost silničního provozu'
Signální plány budou optimalizovány dle konkrétní dopravní situace.

3. V rámci převedení dopravy zuzavřené silnice č. Il52 na objízdné trasy vedené po krajských
komunikacích niŽších tříd' povaŽuj eme Za nevhodná antačně riziková navržená omezení provoztl
do jednoho jizdního pruhu, střídavě využívaného pro oba směry jízdy - konkrétně se jedná o
mostní provizórium na sil. Č. II/414 uDrnholce. V souvislosti s navrŽeným způsobem organizace
dopravy lze především v časech dopravních špiček očekávat negativní vliv světelné signalizace na
plynulost silničního provozu. Dle konkrétní dopravní situace a s cílem zajištění plynulého
provozu za situace, kdy fronta vozidel před světelným signalizačním zařizenim přesiíhne 250 m,
bude využito ustanovení $ 79 odst. l písm. i) zákona o provozu na pozemních komunikacích
(vozidla bude zastavovat oprávněná osoba). V časech vyuŽití popsaného ustanovení bude světelná
signalizace dočasně otočena nebo zakryta a režimem ,,ručního zastavování vozidel" bude
zaj i štěna maximální možná plynulost silničního provozu.

4. Trasa na mostním provizoriu a v úseku omezení na mostku č. l4l-010 bude řádně vymačená a
vymezena prostřednictvím optic(ých prvků (odrazky, nástavce směroých sloupků apod.,
vymezuj ících okraj komunikace anebo svodidla).

5. Po celou dobu trvání uzavirky a vedení objízdných tras musí být zajištěna sjízdnost komunikací a
mostních provizórií na objízdných trasách včetnějejich vyhovujícího stavebně-technického stavu.

6. Veškerá místní úprava provozu' která bude v rozporu s přechodnou úpravou' bude dočasně
zneplatněna, odstraněna nebo překryta.

7. Pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených pozemních komunikacích nastane
v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti
silničního provozt' je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti
nebo zajišťujicího realizaci přechodné úpravy provozu' povinností bezodkladně projednat a
zajistit příslušná opatření k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy
organizace silničního provozu (např. na záklaďě podnětu Policie ČR, místně a věcně příslušného
správního úřadu, vlastních zjištění apod.).

odůvodnění:

Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí stanov.il přechodnou úpraw provozu na
zák|adě návrhu žadatele po písemném vyjádření příslušného orgiíttu PČR z důvodu zajištění bezpečnosti
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silničního provozu pÍi realizaci uzavirky dotčené pozemní komunikace a současně se souhlasem
společnosti Správy aúďržba silnic Jihomoravského kraje. V souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákonao
silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzyval dotčené osoby k
podávání připomínek nebo námitek.
Související dokumentace dopravního značení je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ
Mikulov odbor stavební a Životního prostředí, Náměstí l,6920l Mikulov.
Městs{ý úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, starrovil přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacíchnazákIadě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti provozu.
V souvislosti s dosud Stanovenou přechodnou úpravou provozu v termínu do 02.03.2020 a tím, že nebyly
zantamenány zásadní problémy s touto úpravou, roáodl správní orgán o stanovení přechodné úpravy
provozu do 31.12.2020.

Poučení:

Podle $ l73 odst. 2 zákonaě.50012004 Sb., právní řád ve zrrěni pozdějších předpisů, proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk
úředního
razítka

Mgr. Hynek opluštil
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná součást stanovení:
Situace dopravního značeni

Toto opatření obecné povahy musí byt vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ
Mikulov po dobu l5_ti dnů. PátÝm dnem po vyvěšení nab]fvá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno na úřední desce

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přísfup dne: ..................Sejmuto dne:

Razítko a podpis soby, která potvrzuje lTvěšení a sejmutí oznámení.......

obdrží:
účastníci (dodejky)
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a's., IDDS: j8pd5dg

sídlo: Mlýnská č.p. 388/ó8' Tmitá, 602 00 Bmo 2
GEFAB CS, spol. s r.o., IDDS: suwp6ph

sídlo: Švédská č.p. 324/5, Tuřany, 620 00 Brno 20
Správa aúdržba silnic Jihomoravského kraje' příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí ě.p. 44913, Brno_střed, Veveří, 602 00 Brno 2

dotčené správní ďady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územni odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, IDDS:
jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687l24, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajs(ý úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
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OPATRENI OBECNE POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle $ 77odst. l písm. c) a $ l24
odst. 6 zákona é. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených 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, na místní komunikací a veřejně přístupné úěelové komunikaci, na základě návrhu žadatele
společností EUROVIA CS, a.s.,Národní l38/l0, ll0 00 Praha, aFIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, které zastupuje společnost DOKA, s.r.o., Na návsi l1l5, 620 00
Brno ze dne 05.02.2020, a po vy,jádření PČR KŘP JmK, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24'
611 32 Brno, ze dne 14. 0I. 2020, ěj. KRPB-275603-1IČJ-2020-0600DP-SED, opatřením obecné
povahy podle $ 77 odst.5 zákona o silniěním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na silnicích II. třídy č.. 414, č.. 420,, silnicích III. tffdy č. 4l44a, č.. 4147, č.. 4145, č. 4154, č. 39ó13' č.

39ó15 a přilehlých místních komunikacích dle graÍických příloh č. 04' 05' 06,07, t0,12,13, Í4,,15,
17,ato vsouvislosti se stavbou,,Rekonstrukce mostu ev. č. 52-059, most přes přelivný objekt zaobcí
Pasohlávky" podle situace dopravního znaěení', která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení
přechodné úpravy provozu.

Termín: 11. 03. 2020 - do doby provádění stavby - nejdéle do 31. 12.2020

opatření nabývá účinnosti páťým dnem po lyvěšení.

Vzhledem ke značnému rozsahu dokumentace dopravního znaéení ke stanovení této přechodné úpravy
provozu, jsou na elektronické úřední desce s tímto rozhodnutím vyvěšeny elektronické přílohy ve formátu
pdf a dále na úřední desce přílohy v listinné podobě ve formátu A4.

Za tímto účelem mají možnost účastníci Íízení nah|édnout do originální dokumentace a do podkladů k
rozhodnutí na Městském úřadu v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, úřední dny: Po. a St. 8-
l7 hod., Út. s_t+ hod., v jiné dny po domluvě).
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

Provedení a umístění dopravních znaěek musí bý v souladu s ryhláškou č.29412015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, CSN EN l2899-l (73'1030),,Stálé
svislé dopravní značení" ČsN E'N 1436 (737010) 

',Vodorovné dopravní značení -Požadavky na
dopravní značení" a technicloými podmínkami TP 66 ,,Zásady pro oznaěování pracovních míst na
pozemních komunikacích, CDV' s účinností od l2.3.20l5. Veškeré dopravní značení bude
provedeno základní velikosti podle ČSN EN l2899-l (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení.
Všechny souěásti dopravních značek (patka' sloupek, znaěka, uchycení) musí bý schváleného
typu. Za snížené viditelnosti bude místo oznaěeno dle $ 45 odst. 3 zákona o provozu na
pozemních komunikacíchýstražným světlem Žlutébawy. Nosná konstrukce dopravního značení
musí bý stabilní, musí odolávat vlivu silničního provozu a povětrnostním vlivům.
Svislé dopravní značky musí bý provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí bý
umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu' pro které jsou určeny.
Přenosné svislé dopravní znaěení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí
být zabezpečeno proti pootočen í.
Veškerá místní úprava provozu' která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně
zneplatněna' odstraněna nebo překryta a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
Při realizaci přechodné úpraly provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotěené pozemní
komunikace..
V rámci převedení dopravy zuzavÍené silnice ě. Il5z na objízdné trasy vedené po krajshých
komunikacích nižších tříd, jsou navrhovaná omezení provozu do jednoho jízdního pruhu, střídavě
využívaného pro oba směry jizdy _ konkrétně u mostních provizórií na silnici č' IIl4l4 u
Drnholce a na si|nici č.39615 u Brodu nad Dyjí, povaŽována ze strany Policie ČR za nevhodná.
Proto v souvislosti s navrženým způsobem organizace dopraly, zaužiti světelného signa|izačního
zaÍízení,je nutno především v ěasech dopravních špiěek, dle konkrétní situace a s cílem zajištění
plynulého provozu' bude využito ustanovení $ 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 36|12000 Sb.' o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel, bude vozidla zastavovat
oprávněná osoba. Toto bude realizováno za situace, kdy fronta vozide| před světelným
signalizačním zaÍízením přesáhne 250,kdy bude režimem 

',ručního 
zastavování' vozidel" zajištěna

maximální možná plynulost si lničn ího provozu.
V termínu uzavÍení silnice č. Il52 musí bý plánované objízdné trasy ve lyhovujícím stavebně-
technickém stavu' kteý vyhoví předpokládanému zatížení dopravou a na objízdných trasách
nesmí bý,t' žádná omezení, ani kumulace objízdných tras nad rámec stavu zakresleného
v projednaných přílohách.
Ilzavírka sil. Č. Il52 (a s tím související vyznaěení objízdných tras) musí bý zahájena v takovém
termínu, aby byly včas zahájeny práce na rekonstrukci mostu ev. č. 52-059, kteý musí být uveden
do užívání ještě v roce 2020.
Po celou dobu trvání uzavírky a vedení objízdných tras musí bý zajištěna sjízdnost komunikací
na objízdných trasách ajejich vyhovující stavebně-technický stav.
Pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotěených pozemních 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
nebo zajišťujícího realizaci přechodné úpravy provozu' povinností bezodkladně projednat a

zajistit příslušná opatření k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy
organizace silničního provozu (např. na zák|adě podnětu Policie ČR, místně a věcně příslušného
správního úřadu, vlastních Zjištění apod.).
V obci BÍezí, přes kterou je vedena objízdná trasa, bude sníŽena maximální povolená rychlost na
30 km/h a bude zrealizované bezpeěnostní opatření u přechodu pro chodce v blízkosti Základní
školy _ světelné signalizační zaÍízení s měřením rychlosti na přechodu pro chodce.
Vobci Brod nad Dyjí, přes kterou je vedena objízdná trasa, bude snížena maximální povolená

rychlost na 30 km/h a bude zrealizováno vodorovné dopravní značeni na křižovatce silnic III. tříd
č,. 4147 a 39615, č. uzlu 34|z{07l, ve směru na obce Dolní Dunajovice _ Novosedly -
Pasohlávky.
V měsýsi Drnholec, přes kter1ý je vedena objízdná trasa, bude snížena maximální povolená

rychlost na 30 km/h a budou zrealizována bezpeěnostní opatření u přechodu pro chodce na ul.

Tovární, ul. Svobody, bezpečnostní opatření u nově požadovaného přechodu pro chodce
v blízkosti Zák|adní školy na ul. Zámeč,nická' opatření pro bezpečný prt$ezd Kižovatkou na ul.

l.

2.

J,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

13.
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Tovární a vodorovné dopravní značení zákazu zasÍavení před budovou Sboru dobrovolných

hasiěů na ul. Tovární.
14. V obci Dobré Pole, přes kterou je vedena objízdná trasa, bude snížena maximální povolená

rychlost na 30 km/tr u uua" zrealiiované bezpečnostní opatření u přechodu pro.chodce v blízkosti

úateřské školky, vodorovné dopravní značení a fluorescenční dopravní znaéení'

V obci Dolní Dunajovice, přes Lterou je vedena objizdnátrasa, bude snížena maximální povolená

rychlost na 30 km/í, bude'zrea|izo,uuné bezpečnostní opatření u přechodu pro chodce l Zák|adní

šLoly, vybudování přechodu pro chodce u autobusov é zastávky na ul. Hlavní ve směru na Brod na

Dyjí.
l6. Realizace přechodné úprar,y provozu je podmíněna existencí pravomocného roáodnutí ve věci

povolení u)avírky silnice č.Il52 v místě rekonstrukce mostu ev' č' 52-059' Termín provedení

přechodné úpraly provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím'

boprarrní ,iauÁi @aÍízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu

tohoto stanovení
t8. odpovědná osoba zaÍádnéprovedení dopravně bezpečnostního opatření ajeho včasné odstranění

je spoleěnost FIRESTA-FiEer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská č.p. 388/68, Trnitá, 602 00

Brno, kontaktní osoba Ing. Ivo Habarta, tel.: +42072428525l. odbornou montáž dopravního

znaěení podle tohoto stňvení, jeho kontrolu' případné udržování p.",-:"'-1',-d:j:a{::l?-Ť:

;;*'y ň;;;", " 
j;i'. včasné od"stranění, je společnos, D9š|..::?:-r9o 63471752, Na Návsi

ipravy provozu' a jeho včasne odstranenl' Je spolecnosl lJtJl\^' 5'l'U'' rU

ůs'kžo 00 Brno, kontaktní osoba Matěj Červeňák' tel.: +420604710165.

omezení obecného lŽiváníkomunikace nesmí ohrozit bezpečnost silniěního provozu

Zména doby platnosti tohoto stanovení 1e vyhrazena orgánu pro stanovení místní a přechodné

úpravy provozu na PK
21. Porušení stanovených podmínek bude projednáno v souladu se zákonem é'l3l1997 Sb',

s příslušnou ffzickou i právnickou osobou'

t9.
20.

odůvodnění:

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí stanovil přechodnou úpravu provozu na

zák|aděnávrhu žadatelé po písemném vy,jádření příslůšného orgánu PČR z důvodu zajištění bezpečnosti

silniěního provozu pÍi ráai)acr uzavírky dotěené pozemní komunikace. V souladu s ustanovením $ 77

odst. 5 zákonao silničním provozu nedoruěoval záejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval

dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek'

Toto stanovení není použiťelné samostatně, alejako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude

v předmětné věci vydávat Krajský úřad Jihornoravského kraje. Související dokumentace dopravního

ziaóenije s ohledem na její.ozšah 
^eřejněna 

na klasické úřední desce spolu s tímto opatřením pouze ve

formátu A4 a na elektronické úřední desce ve formátu pdf. originální dokumentace je k dispozici

k nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ Mikulov odboi stavební a životního prostředí, Náměstí 1,

69201Mikulov.
V souvislosti s projednáváním objízdných tras si obec Dolní Dunajovice stanovila požadavek na realizaci

bezpečnostních^ prvků z betonových mantinelů v zatáč,ce ul. Rudé armády na ul. Lipová' Toto opatření

bylo nástedně po projednání z bezpečnostně-technických důvodu realizováno prostřednictvím umístění

dopravní znaěky Z 3 _ vodící tabule.

Souěástí stanovení objízdných tras s uzavírkou mostu ev. ě. 52-059 na silnici I. třidy č. 52 bylo dále

realizováno samostatnÉ stanovení přechodné úpravy provozu na mostních provizóriích na silnici é' IIl414

u Drnholce (most ev. ě.4|4-oo7) a na silnici o. :q6is u Brodu nad Dyjí (most ev.. ě. 39615-1)' a dále na

mostu ev. č. 4l4-010 v obci Dobré Pole a mostu ev. č,' 4147-1 v obci Dolní Dunajovice a to v souvislosti

suzavřením silnice č,.Il52 a převedením doprarry na objízdné trasy vedené po krajských komunikacích

nižších tříd' kde bylo realizováno omezer,í piouoi' do jódnoho jízdního pruhu,.střídavě využívaného pro

oba směry jizdy, a Íízené světelným signalizačním žaÍízením. Tato přechodná úprava provozu byla

rea|izováÁasprávnim orgánem Měsiského úřadu v Mikulově pod č. spisu STZI/5403l2020loPLH'

Dále bylo realizováno šme'ení negativních dopadů uzavírky silnice I. třídy é. 52 v širším okolí, kdy

požadavkem bylo omezení průjezJu tanzitní bop.uuy nákladních vozidel nad 12 tun na trase mezi

Mikulovem a Podivínem. Vzhledem k tomu, že silnice II. třídy é. 422 v úseku dálnice D2 _ Valtice,

obousměrně, silnice III. třídy é.42124 ze směru od silnice I. třídy č.40 a silnice III. třídy ě.41410 ze

směru od silnice I. třídy č.40, nejsou vyhovující pro zvýšený provoz nákladních vozidel, byl omezen
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průjezd této tranzitní dopravy. Tuto přechodnou úpravu provozu stanovil správní úřad Městského úřac.
v Břeclavi pod sp. zn. MUBR-S l?14312020 oDPŘ/Vy'
Správní orgán posoudil žádost, neshledal rozpory s veřejnými zájmy a vydal toto opatření na dobu trváni
uzavírky silnice I/52.

Poučení:

Podle $ l73 odst. 2 zákona č,.50012004 Sb., právní řád ve znéní pozdějších předpisů, proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek.

/\
,' otisk
j úředního
', razítka

Mgr. Hynek opluštil
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná souěást stanovení:
Situace dopravního značení dle příloh č,. 04,05,06,07,70, 12, 13, 14, 15 a 17.

Vyvěšeno na úřední desce

Zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dne:. . . ''' ... . .. . . . ...Sejmuto dne

Razítko a podpis soby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

obdrží:
účastníci (dodejky)
DOKA, s.r.o., IDDS: zpi24in

sídlo: Na návsi č.p. l l/5, Holásky,620 00 Brno 20
zastoupení pro: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupení pro: EURoVIA CS, a.s., Národní l38/l0, l l0 00 Praha

Správa aúdržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih' IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449i3, Brnó-střed, Veňří, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, IDDS:
jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687l24, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Jihomoravského kraje' odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 44913,Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic a dáInic ČR, záuoá Brno, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Šumavská č.p. 525133,602 00 Brno 2



L. Ministerstvo dopravy - odbor pozemních
komunikací

nábÍeži Ludvíka Svobody I222lI2
PO BOX 9, 110 15 Praha I

Č. i.: zs t zo20 - I20-RD l 4

:' sTANoVENí pŘecHoDNÉ ÚpnAVY PRovozl)
Ministerstvo dopraly, odbor pozemních komunikací (dále jen ,'Ministerstvo dopravy"), podle

$ 77 odst. 1 písm. a) a $ I24 odst.2 písm. b) zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některych zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále .jen ,,zákon o silniěním provozu"), na základě podnětu společnosti
DOKA, s.r.o., ICo 6347I'152, se sídlem Na návsi IIl5, 620 00 Brno (dále jen ,,žadatel"),
doručeného dne 5. 2. 2020, a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra, odboru bezpeěnostní
politiky (dále jen 

',Ministerstvo 
vnitra"), č. j. Mv-33347-2loBP-2020 ze dne 24. 2.2020,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na dálnici D2 v souvislosti s akcí ,,Rekonstrukce mostu ev. č. 52-029 _ most přes přelivný objekt
za obcí Pasohlávky".

Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce

Nedílnou souěástí tohoto stanovení je projekt přechodné úpravy provozu ,,Rekonstrukce
mostu ev. č. 52-029 _ most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky" (DOKA, s.r.o.' 0|12020) s tím,
že na svislých dopravních značkách č. IP 22 ,,Změna organizace dopravy" bude před symbolem
svislé dopravní značky č. IS 16b ,,Číslo silnice" (422) l,rypuštěn text SILNICE. Toto stanovení není
použitelné samostatně, a|e pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude
v předmětné věci vydávat lkajs[i uřad Jihomoravského kraje.

odůvodnění

Ministerstvo dopravy stanovilo přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele
po písemném r,yjádření Ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu' že předmětem stanovení nejsou
světelné signály, pÍíkazové a zákazové dopravní značky, dopravní znaěky uprar,ující přednost
a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nejedná se v souladu
s $ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu o opatření obecné povahy. Důvodem pro stanovení
přechodné úpravy provozu je upozomění uživatelů dálnice na omezení tranzitní doprar,y na silnici
rv422.

Y Praze 5.bŤezna2020

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředíte1
odbor pozemních komunikací
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Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 69t 23 Pohořelice
Odbor dopravy

Vaše zn':

ze dne:

čj.' MuPo-21732lzo2oloDlKoP
Spis. zn.: SZ MUPO 7033/2020
Vyřizuje: Konečná Pavla

Telefon: 5L9 30L 391

Fax: 5L9 424552
E-mail: pavla.konecna@ pohorelice.cz

lD DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích 24. února 2o2o

oPATŘENí oBEcNÉ povanv
Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle
ustanovení 5 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/t997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření
obecnépovahy,ktenýmvsouladusustanovením5-]7odst. 1písm.c) aodst.5apodle5124odst.6)
zákona č.36L/2ooo Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, vplatném
znění,

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

Silnice: xll396t4 Pasohlávky - Drnholec

pro akci: ,,Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky, opatření pro
zabezpečení přechodu pro chodce v obci Pasohlávky"

termín: o2.o3.2o2o - 3L.L2.2o2o

odpovědná osoba: DoKA, s.r.o., Matěj Červeňák, mob.: 604 71o 165

odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: ,,Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059
most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky, opatření pro zabezpečení přechodu pro chodcev obci
Pasohlávkyi je nutné zabezpečit přechod pro chodce v obci Pasohlávky na silnici lll/39614. Na tuto změnu
byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem
policie čn. vcstk1i úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu



1'. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č' 2g4/2ol5 sb.,
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
komunikacích, ČsN EN 12899 - 1 ,,stálé dopravní značení" a technickými podmínkami TP

provozu na silnici lll/396L4, podle s 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
základě žádosti právnické osoby: DoKA s.r.o., Na Návsi 1115, 620 oo Brno, tč: 6g47t752.

kterou se
pozemních
66 ,,Zásady

pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,,.
2- Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace,

na řízen í.
která tvoří přílohu tohoto

3. Trvalé dopravní značení, které je V rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončenÍ akce uvedeno do původního stavu.

4. Dopravní značení bude v reflexním provedení
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní

komunikace.

Pro wdání opatření obecné povahv bv|v doloženv tvto dokladv:
- žádost o vydání,,Stanovení přechodné úpravy silničního provozu" podaná společností D6KA s.r'o.,

Na Návsi II/5,620 00 Brno, ze dne 2o'o2.2o2o.
- Stanovisko k projektu vydané Policií ČR KŘ policie Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611' 32

Brno, Specializované pracoviště dopravního inženýrství, č.j.: KRPB-227689-9/a-2o19-o6o0Dl_HRB
ze dne 04.t2.20L9.

- Souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,602 oo Brno, lČ.
7O9 32 581 ze dne 20.02.2020.

- Projektová dokumentace zpracovaná společností společností DoKA s.r.o., Na Návsi LL/5, 620 oo
Brno, z listopadu 2019

- Souhlas obce Pasohlávky

Poučení:
V souladu s ustanoven ím 5 77 odst' 5 zákona č.3611200} Sb., v platném znění

o příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzrivá dotčené osoby
k podávání připomínek a námitek

' opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Cj. : MUPO-2 1'7 32 / 2020 /OD/KOP 224



V souladu s ustanovením 5 173 odst. 2 zákona č.5oo/2oo4 Sb., správní řád:
o proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lng. Miroslav šár
vedoucí odboru dopravy a SH

za správnost vyhotovení
Pavla Konečná
referent odboru dopravy a SH

Toto opatřeníobeché povahv musí bÝt wvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vwěšení nab'hlá toto
opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne:........'.....'.....'..''.'.'.2020 Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

obdrží:
účastníci
DOKA s.r'o', Na Návsi Lus,620 00 Brno
obec Pasohlávky, Pasohlávky 1 ,69722 Pasohlávky

razítko a podpis oprávněné osoby

Správa a údržba silnicJihomoravského kraje, ořechovská 541/35, 619 00 Brno

dotčené správní úřadv
Policie čR , Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště Dl , Kounic ova 24,
611 32 Brno

Dále se doručí:
oU Pasohlávky se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu
nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Příloha: Situacedopravníhoznačení

2020

Cj. : MUPO-217 32 12020 IOD/KOP 324
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Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 69t 23 Pohořelice
Odbor dopravy

Vaše zn.:

ze dne:

čj., MuPo-1717sl2ozolollKoP
Spis. zn.: SZ MUPO 6802/2020

Vyřizuje: Konečná Pavla

Telefon: 519 301 391

Fax: 5L9 424552
E-mail: pavla.konecna@ pohorelice.cz

lD DS: 5vjbzr8

V Pohořelicích 7 . února 2o2o

oPATŘENí oBEcNÉ povanY
Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle
ustanovení $ 40 odst. 4 písm. a) zákona č' L3lt997 Sb', o pozemních komunikacích, zpracoval opatření
obecnépovahy,ktenýmvsouladusustanovením577odst. 1písm'c) aodst.5apodle5124odst.6)
zákona č'367/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vplatném
znění,

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

Silnice: xl396 Rouchovany - Branišovice - N. Ves
lll/39613 Nová Ves - Drnholec
111139616 Nová Ves - průjezdná
llll4L62l Žabčice - Vranovice - Pasohlávky
IIl/39614 Pasohlávky - Drnholec
lll/39615 Pasohlávky - Brod nad Dyií - Drnholec
xl38l Pohořelice - zaústění do č.419

pro akci: ,,Rekonstrukce mostu ev.č. 52_059 most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"

termín: 02.03.2020 - 3t.l2.2o2o

odpovědná osoba: F|RESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - lng. lvo Habarta, mobil: 724 285 25L
EUROVIA CS, a.s. _ František Vintr, mobil: 602 505 828

odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: ,,Rekonstrukce mostu ev.č. 52-059
most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky"", je nutné vést uzavřít úsek křižovatky silnic ll/396,lll/39613



a lll/39616 z důvodu změny organizace dopravy (úsek cca 30 m) a omezit průjezd na silnicích ll/396,llll39613' xl/396l6' lll/41621', ltl/3g6l'4, lll/3961'5, lll/39617 a ll/387. Na tuto změnu byla vypracovánajednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie Čn' ruestn1úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicíchu/396, xl/396L3,tll/3g61'6, 11139614, 111139675 lll/3g6Ll a ll/381, podle 5 77 oldst.1 písm. c) zákona oprovozu na pozemních komunikacích na základě žádosti právnické osoby: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce,stavby a's" Mlýnská 68, 602 00 Brno, lČ 26944022 a EURoV|A CS, a.s. se sídtem Praha 1, Národní tg8hoodštěpný závod oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská Lo4,6tg00 Brno, lČ:45274924 zastoupenáspolečností DoKA s.r.o., Na Návsi 11/5, 620 oo Brno, tč: 6347t752, plná moc ze dne: 28'o:'2o2o.

L' Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 2g4/2o15 sb., kterou seprovádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemníchkomunikacíctr, čsru EN ]-2899 - 1 ,,stálé dopravní značení" a technickými podmínkami TP 56 ,,Zásadypro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,,.2' Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu tohotonařízen í.

3' Trvalé dopravní značení, které je V rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a poukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Dopravní značení bude v reflexním provedení
5' Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní

komunikace.

Pro uudání oo.tř"ní ob".né oou.hu bu|u do|ož"nu tuto dokl.du'- žádost o vydáni,Stanovení přechodné úpr'uy .itničnit o provozu" podaná společností DoKA s.r.o.,Na Návsi 1'7/5,52o 00 Brno, ze dne 13.09.2019.
- Stanovisko k projektu vydané Policií ČR KŘ policie Jihomoravského kraje, Dl Znojmo 3, 670 20,Specializované pracoviště dopravního inženýrství, č'j.: KRPB-2t56o3-ua-iors-ooóboI-SED ze dne74.OL2020.
- Souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, ořechovská 541/35, 619 0o Brno ze dne09.07.2020.
- Projektová dokumentace zpracovaná společností společností DoKA s.r.o., Na Návsi 1115, 620 ooBrno, z listopadu 2019

Poučení:
V souladu s ustanoven ím 5 tl odst. 5 zákona č. 36I/2oooSb., v platném znění

' příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby
k podávání připomínek a námitek

' opatřeníobecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšeníveřejné vyhlášky

Či. : vuro- n n 5 Dl2lloDlKoP 2zB



V souladu s ustanovením $ tzg odst. 2 zákona č.5oo/2oo4 Sb., správní řád:
o proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lng. Miroslav šár
vedoucí odboru dopravy a SH

za správnost vyhotovení
Pavla Konečná
referent odboru dopravy a SH

Sejmuto dne: .......... 2020

razítko a podpis oprávněné osoby razítko a podpis oprávněné osoby

obdrží:
účastníci
DOKA s.r.o., Na Návsi 7Il5,620 00 Brno
Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, ořechovská 541/35, 619 0O Brno

dotčené správní úřadv
Policie čR , t<rajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště Dl , Kounic ova 24,
511 32 Brno

Dále se doručí:
vtěÚ pohořelice se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu
nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Příloha: Situacedopravníhoznačení

Cj. : MUPO- 1't t7 5 /2020 /OD/KOP 3zB



Městslcý úřad Břeclav
odbor správních činností
oddělení dopravy a přestupkového řízení
náměstí T. G. Masaryka 4213,690 8l Břeclav

Č.1.: vurn nlBD020
Sp. zn. MUBR-S 17l43l2o20 oDPŘ/Vy
Vyřizuje: Ing. Svatava Vyhnálková
Tel. 519 311 3481731 428 295
svatava.r,yhnal knva@breclav. eu

Břeclav 1l .02.2020

VEREJNA VYHLASKA
oPATŘENÍ onncNÉ povarrv

sTANovnNÍ pŘncHoDNÉ Úpnq.vy PRovoZU NA PoZEMNÍcH
KoMUNIKAcÍCH

Městský úřad Břeclav' odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení' jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle $ |24 odst. 6 zákona ě.36l/2000 Sb.' o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů' (dále jen zákon o provozu na PK) na návrh společnosti
právnických osob Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., sídlem Brno, Ml1hská 68, IČo
25317628, a EURoVIA CS, a.s.' sídlem Praha l, Národní l38/l0, lČo qszl+924, odštěpný závod
oblast Morava, závod Morava Jih' zastoupené zmocněncem DoKA, s.r.o., sídlem Brno, Na Návsi
1ll5, (dále jen navrhovatel) vydává opatření obecné povahy, jímž podle $ 77 odst. 1 písm. c)
v souladu s ust. $ 77 odst. 5 zákona o provozu na PK

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na silnici II/422,, v k.ú. Valtice a k.ú. Podivín, omezení tranzitní dopravy v oblasti v návaznosti
na stanovení objízdných tras pro uzavírku silnice |l52 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 52-
059 _ most přes přelivný objekt za obcí Pasohlávky. Druh a umístění svislého dopravní znač,ení je
zÍejmý z pÍiloŽené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Platnost úpraly: 02.03.2020 _ 3l .122020

Podmínky pro přechodnou úpravu:

l . Provedení a umístění dopravních značeWzaÍízení musí bý v souladu s vyhláškou č.294l20l5
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČsN a technickými
podmínkami TP 65 ,,Zásady pro dopravní znaěení na pozemních komunikacích" a TP 66
,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací'ch".

2. Za instalaci přechodného značení odpovídá navrhovatel, který je povinen zajišťovat
průběžnou kontrolu a údržbu dopravního znač,ení a zaÍízení tak, aby bylo vždy v řádném
stavu, a po skončení platnosti opatření (případně ukončení prací) je na vlastní náklady
odstranit.

3. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena správnímu orgánu.

odůvodnění:
Přechodné dopravní značení stanovuje správní orgán na návrh navrhovatele ze dne 04.02.2020. Návrh
byl předem projednán s hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s dotčeným orgánem,
jímŽ je Policie ČR' Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Brno, odbor služby dopravní policie,



který vydal k návrhu souhlasné stanovisko pod čj. KRPB _ 2756O3-|tČl-zotg-o600DP_SED dne
l4.0l.2020. Správní orgán posoudil Žádost, neshledal rozpory s veřejnými zájmy a vyda| toto opatření
na dobu trvání uzavírkv silnice I/52.

Poučení:

Podle $ l 73 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení veřejné lyhlášky na úřední
desce správního orgánu.

Ing. Svatava Vyhnálková
pracovník úseku dopravy a silničního hospodářství

Příloha _ situace přechodného dopravního značení

Vyvěšeno :.

Sejmuto:.

Zveřej něno způsobem umožňuj ícím dálkový přístup : .

Rozdělovník:

DOKA, S.r.o., zmocněnec navrhovatele, DS
Spróva a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, DS
Město Valtice, DS
Policie ČR, Krajské ředitelsní policie Jihomoravského lvaje, (Do), DS

Městslql úřad Břeclav, OKT, podatelna a výpravna, s žódostí o vyvěšení veřejné vyhlóšlql na úředni
desce po dobu ]5 dnů a současně způsobem umožňujícím dólkový přístup avrácenívyhlášlql
s vyznačenou dobou vyvěšení.

E] ekÚonický'*F@12'2.2020
ceilitlkát a$'#'a podw:

JDténÓ j ln8. s{Íh!!1&!w]*árová
\'ydď ] Postsit@@ificd c'''
Platnoí do : !'-8'20x l}28:2ffi {2:e
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