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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.
a III. tříd, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust. § 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"), zahájil na základě žádosti, kterou dne 03.06.2021 podal
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČO 29366186, Popice 11, 669 02 Znojmo na základě plné moci
Urbania - jih, s.r.o. IČO: 26932172, Přímětická 3659/70, 669 02 Znojmo
stanoví
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení
§ 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), po písemném vyjádření Policie ČR, Územní odbor Třebíč, DI Třebíč
pod č. j. KRPJ-53052-1/ČJ-2021-161006 ze dne 27.05.2021, přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích
komunikaci:

sil. III/36070 v obci Vícenice u Dolních Lažan

v rozsahu:

v km 4,365 – 4,618 a dále podle grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto
opatření

z důvodu:

akce „Vícenice splašková kanalizace“ – 2. etapa

v termínu:

od 07:00 hod. dne 01.07.2021 do 20:00 hod. dne 30.09.2021

Odpovědná osoba za instalaci a předepsaný stav dopravního značení:
Karel Vobůrka s,r.o. tel: 731 969 545, Kopečna 940/14, 602 00 Brno
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti, v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými
platnými normami a technickými podmínkami TP 65 a TP 133.
2. Při realizaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.
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3. Nutno dodržet podmínky vyjádření Policie ČR, Územní odbor Třebíč, DI Třebíč
pod č. j. KRPJ-53052-1/ČJ-2021-161006 ze dne 27.05.2021:
- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí
-

odpovídat V.L. 6.1
dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66
nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou
reakci na změnu dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ

4. Dopravní značky budou umístění nejméně 0,6 m spodní hranou nad niveletou vozovky.
5. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem
tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
6. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru
pohybu dopravního proudu.
7. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné
předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení
bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do
původního stavu.
8. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo
tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
9. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno.
10. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním
stavu a v čistotě a správně umístěny.
11. V případě nezbytného doplnění dopravního značení nebo změny termínu ze strany žadatele (havárie,
povětrnostní vlivy, apod.) je žadatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR a silničním
správním úřadem, který vydal toto stanovení.
12. Toto stanovení nenahrazuje povolení příslušného silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání
nebo uzavírce komunikace a platí pouze v rozsahu údajů uvedených v příloze situace.

Odůvodnění:
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 03.06.2021
žádost ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/36070 z důvodu vybudování splaškové
kanalizace v obci Vícenice.
Podle § 77 odst. 5 zákon 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.
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě výše uvedeného
oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy.
Poučení o odvolání:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77
odst. 5 zákon o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka, Mgr. Martin Ferdan v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravské Budějovice a Obecních
úřadů Dolní Lažany, Jakubov u Moravských Budějovic, Lesonice a Vícenice po dobu 15 dnů a současně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den
je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………..…………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Po sejmutí opatření z úřední desky žádáme o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Moravské Budějovice.
Příloha:
Situace dopravního značení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. na základě plné moci Urbania - jih, s.r.o., IDDS: irr9ei
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
ostatní
Obec Dolní Lažany, IDDS: 683bf2y
Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc
Obec Lesonice, IDDS: hxgbnpa
Obec Vícenice, IDDS: 695aqjk

