
   

 

Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 
Odbor dopravy 
 

 
Vaše zn.:   

ze dne:   

   

Čj.: MUPO-59000/2020/OD/KOP  

Spis. zn.: SZ MUPO 17778/2020  

Vyřizuje: Konečná Pavla  

Telefon: 519 301 391  

Fax: 519 424 552  

E-mail: pavla.konecna@pohorelice.cz  

ID DS: 5vjbzr8  

V Pohořelicích 13. července 2020 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
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. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření 
obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném 
znění, 

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních  komunikacích: 
 

Silnice:                III/41621 Žabčice – Vranovice – Pasohlávky 
  III/39614 Pasohlávky – Drnholec 
  II/381 Pohořelice – zaústění do č. 419 
  II/396 Rouchovany – Branišovice – Nová Ves 
  a na přilehlých účelových komunikacích 
 
pro akci: „I/52 Úsek Pasohlávky – oprava povrchu“ 
 
termín:    20.07.2020 – 20.10.2020 
 
odpovědná osoba:    EUROVIA CS, a.s. – František Vintr, mobil: 602 505 828 
 
 
O d ů v o d n ě n í : 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: „I/52 Úsek Pasohlávky – oprava 
povrchu“, je nutné uzavřít úsek od křižovatky silnic I/52 x III/39614 x III/41621 po most přes Novomlýnské 
nádrže a stanovit přechodnou úpravu provozu i na silnicích II/396 a II/381. Na tuto změnu byla vypracována 
jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie ČR. Městký 
úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství  stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicích 
III/41621, III/39614, II/381, II/396, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích 
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na základě žádosti právnické osoby: EUROVIA CS, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 138/10 odštěpný závod 
oblast Morava, závod Morava Jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ: 45274924 zastoupená společností DOKA 
s.r.o., Na Návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 63471752, plná moc ze dne: 01.06.2020. 
 
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:  
1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015  Sb.,   kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ČSN EN 12899 - 1 „Stálé dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66 „Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

2. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu tohoto 
nařízení. 

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 vydání opatření obecné povahy byly doloženy tyto doklady: 

-      žádost o vydání„Stanovení přechodné úpravy silničního provozu“ podaná společností     DOKA s.r.o., 
Na Návsi 11/5, 620 00 Brno, ze dne 13.09.2019. 

- Stanovisko k projektu vydané Policií ČR KŘ policie Jihomoravského kraje, DI Znojmo 3, 670 20, 
Specializované pracoviště dopravního inženýrství,  č.j.: KRPB-45891-2/ČJ-2019-0600DI-SED ze dne 
03.07.2020. 

- Souhlas Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno ze dne 
30.06.2020. 

- Souhlas obce Přibice ze dne 26.06.2020 
- Souhlas města Pohořelice ze dne 29.06.2020 
- Souhlas obce Ivaň ze dne 25.06.2020 
- Vyjádření obce Pasohlávky ze dne 07.07.2020 
- Souhlas obce Vranovice ze dne 02.07.2020 
- Projektová dokumentace zpracovaná společností společností  DOKA s.r.o., Na Návsi 11/5, 620 00 

Brno, z ledna  2020 
 

 

 

P o u č e n í: 
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění 

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

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

 
 
 
V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

 proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
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Ing. Miroslav Šár 
vedoucí odboru dopravy a SH 
 
 
 
 
za správnost vyhotovení 
Pavla Konečná 
referent odboru dopravy a SH 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto 
opatření účinnosti.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:……...........................2020           Sejmuto dne: ……….. .…………………         2020 
                   
                          
 
razítko a podpis oprávněné osoby                                           razítko a podpis oprávněné osoby 
 
Obdrží: 
účastníci  
DOKA s.r.o., Na Návsi 11/5, 620 00 Brno 
Obec Ivaň 
Obec Přibice 
Obec Pasohlávky 
Obec Vranovice 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno 
 
 
dotčené správní úřady 
Policie ČR , Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,  specializované pracoviště DI , Kounicova 24, 
611 32 Brno 
 
Dále se doručí: 
MěÚ Pohořelice, obec Ivaň, obec Vranovice, obec Přibice a obec 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:     Situace dopravního značení 
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