KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č.j. : JMK 169648/2018

Sp.zn.: S-JMK 165027/2018 OD

Brno 07.12.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 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 silnicích I. třídy,
na základě místního šetření ve věci předčasného užívání stavebního objektu SO 201 „Most ev.č. 43-020b“
stavby „I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020b – odstranění havarijního stavu
mostu“, konaného dne 06.12.2018 na místě samém,
v řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle obecné úpravy v § 171 a následujících části šesté
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle zvláštní
úpravy v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
po projednání podnětu dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle § 77
odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie – zde Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611 32 Brno, při místním šetření
stanovuje podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu takto :
-

v obou směrech jízdy ve vzdálenosti 50 m před mostem ev.č. 43-020b osadit sestavu dopravních
značek A 8 „Nebezpečí smyku“ a B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s vyznačeným textem „70“;

-

v obou směrech jízdy ve vzdálenosti 10 m za mostem ev.č. 43-020b osadit dopravní značku B 20b
„Konec nejvyšší dovolené rychlosti s vyznačeným textem „70“.

Podmínka pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I/43:
Výše stanovené dopravní značky osadí firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Brno,
Mlýnská 388/68, PSČ 602 00, IČ 25317628, a to před zahájením předčasného užívání stavebního objektu
SO 201 „Most ev.č. 43-020b“ stavby „I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020b –
odstranění havarijního stavu mostu“. Značky budou odstraněny dne 31.12.2018.
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Odůvodnění:
Řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu bylo zahájeno na základě zjištění při místním šetření
ve věci předčasného užívání stavebního objektu SO 201 „Most ev.č. 43-020b“ stavby „I/43 Most přes rokli a
potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020b – odstranění havarijního stavu mostu“, konaného dne 06.12.2018
na místě samém.
Přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy stanoví dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu
krajský úřad – zde Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Dotčeným orgánem je v souladu
s dikcí § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie, která vyslovila souhlas v rámci místního
šetření.
Přechodná úprava provozu na silnici I/43, tvořená dopravními značkami a dopravními zařízeními, musí
v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 a 2 zákona o silničním provozu tvořit ucelený systém a musí být užita
pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. Vzhledem ke skutečnosti, že výše popsané
změny místní úpravy provozu na silnici I/43 vyžaduje bezpečnost provozu na této silnici z důvodu nově
položeného povrchu vozovky do doby než tento nabude optimální protismykové vlastnosti, že dopravní
značky tvoří ucelený systém a jejich užití je ve veřejném zájmu, definovaném v obecně závazných
předpisech ve věcech provozu na pozemních komunikacích, je možno konstatovat, že podmínky § 78
zákona o silničním provozu jsou tímto stanovením respektovány.
V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 a 6 zákona o silničním provozu stanoví význam, užití, provedení
a tvary dopravních značek prováděcí právní předpis a dopravní značky a dopravní zařízení musí svými
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům. Přenosné svislé
dopravní značky budou dle § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu umístěny na červenobíle pruhovaném
sloupku. Rovněž podmínky § 62 zákona o silničním provozu jsou tímto stanovením respektovány.
Vzhledem k tomu, že v přechodné úpravě provozu jsou navrženy i zákazové dopravní značky, stanovuje ji
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
opatřením obecné povahy.
Při stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy postupoval Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle obecné úpravy v § 171 a následujících části šesté správního
řádu s přihlédnutím ke zvláštní úpravě v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu :
Zákon o silničním provozu v § 77 odst. 5 odchylně od obecné úpravy stanovuje, že opatření obecné povahy
se zveřejňuje 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
v zastavěném území dotčené obce nebo může-li stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce. Opatření obecné povahy
se nemá uskutečnit v zastavěném území obce a protože nedojde ani ke zvýšení hustoty provozu
v zastavěném území některé obce, opatření obecné povahy se tedy vyvěsí pouze na úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
Dále zákon o silničním provozu v § 77 odst. 5 odchylně stanoví, že 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. V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu, hrozí-li vážná újma veřejnému
zájmu (zde by bylo dopravní značení osazeno až po zahájení předčasného užívání), může opatření obecné
povahy nabýt účinnosti již dnem vyvěšení.
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Poučení:
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu nabývá toto opatření obecné povahy ve věci stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici I/43 účinnosti již dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti tomuto
stanovení nelze v souladu s dikcí § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek

Otisk
úředního
razítka

Vyvěšeno dne:…………………………………………………

Ing. Vladimír Smutný, v.r.
referent oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy

Sejmuto dne:………………………………………………….

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

Počet listů: 3
Počet příloh/listů příloh: 0/0

Doručí se :
D

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno (IČ 25317628)

D

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4,
adresa pro doručování :
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (IČ 65993390)
Ostatní dotčené osoby podle § 173 odst. 1 správního řádu:
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Krajský úřad Jihomoravského kraje toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:

D

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie,
Kounicova 24, 611 32 Brno (IČ 75151499)
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