Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE
Odbor dopravy
Vaše zn.:
ze dne
Č.j.:

MUPO-17102/2017/OD/SAM

Spis. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
ID DS:

SZ MUPO 3523/2017
Šár Miroslav, Ing.
519 301 370
519 424 552
miroslav.sar@pohorelice.cz
5vjbzr8

V Pohořelicích dne 17. května 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní
správy dle ustanovení §10,11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
(dále jen SŘ), § 77 odst. 1 písm.c) a ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 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 účelové komunikaci, na základě podnětu žadatele
ze dne 15.05.2017:
Čechymen a.s., Na Mlýnici 33/1a, 702 00 Ostrava, IČO: 29387132 zastoupený na základě plné
moci:
SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČO: 49971344 (dále jen žadatel)
oznamuje
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu podle § 171 a násl. v části šesté SŘ,
silnice:

III/39614 Pasohlávky-Drnholec
veřejně přístupná komunikace Pasohlávky- křiž. se silnicí I/52

důvod:

pořádání kulturní akce: „SUPER RALLY 2017“

Termín akce:

31.05.2017 - 04.06.2017
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici III/39614 a veř. přístupné
účelové komunikaci:
1. Provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní
značení) bude realizováno dle předložené grafické přílohy, kterou zpracovala společnost
SIGNEX, spol. s r.o.
2. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 12899-1, s
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a technickými
podmínkami TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích,
CDV, 1996 - revize 2003“. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti
podle ČSN 018020 a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek
(patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude
místo označeno dle § 45 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích výstražným
světlem žluté barvy.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
5. S přechodným dopravním značením byl vydán souhlas Policií České republiky, Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, Kounicova 24, 611
32 Brno, pod č.j. KRPB-107966-1/ČJ-2017-0600DI ze dne 10.05.2017.
6. S přechodným dopravním značením byl vydán souhlas
vlastníka veřejně přístupné
účelové komunikace: Thermal Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky, IČ: 27714608
a AQUALAND MORAVIA, Pasohlávky 110E, IČ: 25334271.
7. S přechodným dopravním značením byl vydán souhlas odboru dopravy, oddělení veřejné
osobní dopravy KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno:
Souhlas s uzavírkami pozemních komunikací u Aqualandu Moravia v termínu od 31.5. 2017 7:00
hod. do 4.6. 2017 z hlediska linkové osobní dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, obdržel dne 26.4.
2017 žádost Vaší společnosti o vyjádření k uzavírkám pozemních komunikací u Aqualandu Moravia v
termínu od 31.5. 2017 7:00 hod. do 4.6. 2017 z hlediska linkové osobní dopravy. Pozemní komunikace
spojující silnici I/52 přes Aqualand Moravia se zastavěnou částí obce Pasohlávky bude jednosměrně
uzavřena ve směru od zastavěné části obce Pasohlávky k silnici I/52. Pozemní komunikace v Aqualandu
Moravia souběžná se silnicí I/52 bude úplně jednosměrně uzavřena ve směru od první křižovatky za silnicí
I/52 ve směru k pozemní komunikaci vedoucí do zastavěné části obce Pasohlávky. Na silnici I/52 bude v
úseku od křižovatky silnic I/52 x III/41621 x III/39614 (silnice ve směru na Ivaň a Pasohlávky) po Aqualand
Moravia dopravní omezení a to snížená rychlost a zákaz předjíždění. Důvodem uzavírky je pořádání kulturní
akce „Super rally 2017, Pasohlávky – ATC Merkur“.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad pro
linkovou osobní dopravu podle § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „dopravní úřad“), sděluje, že po pozemní komunikaci spojující silnici I/52 přes Aqualand
Moravia se zastavěnou částí obce Pasohlávky jsou vedeny spoje linek veřejné linkové osobní dopravy
vnitrostátní, jejichž provoz zajišťují následující dopravci:

BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČO: 49969242,

ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 60747536.
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Dopravní úřad sděluje, že mimo období trvání zde uvedených uzavírek nejsou po pozemní komunikaci
Aqualandu Moravia souběžné se silnicí I/52 spojující silnici I/52 a pozemní komunikaci vedoucí od silnice
I/52 přes Aqualand Moravia do zastavěné části obce Pasohlávky žádné spoje linkové osobní dopravy vedeny.
Dopravní úřad sděluje, že po silnici I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/41621 x III/39614 (silnice ve
směru na Ivaň a Pasohlávky) po Aqualand Moravia jsou vedeny spoje linek veřejné linkové osobní dopravy,
jejichž provoz zajišťují následující dopravci:

ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČO: 60747536,


BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČO: 49969242,



Tourbus, a.s., Opuštěná 4, 602 00 Brno, IČO: 48533076,




STUDENT AGENCY k.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO: 25317075
Majaagency s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1731, 193 00 Praha 9, IČO: 26181177,



TOURING BOHEMIA, s.r.o., Poštovní 6, 261 01 Příbram V - Zdaboř, 261 IČO: 45791503,



Grygoriy Kushch INFOBUS, Pod Harfou 938/42, 190 00 Praha 9, IČO: 70067708.

Dopravní úřad souhlasí s jednosměrnou úplnou uzavírkou pozemní komunikace spojující silnici I/52 přes
Aqualand Moravia se zastavěnou částí obce Pasohlávky ve směru od zastavěné části obce Pasohlávky k
silnici I/52 v termínu od 31.5. 2017 7:00 hod. do 4.6. 2017 při splnění následujících podmínek:

po celou dobu trvání jednosměrné uzavírky bude pro autobusy linkové osobní dopravy obousměrně
průjezdná silnice III/39614 mezi zastavěnou části obce Pasohlávky a silnicí I/52 a silnice I/52 mezi
křižovatkou silnic I/52 x III/41621 x III/39614 a Aqualandem Moravia,

po celou dobu trvání jednosměrné uzavírky bude pro autobusy linkové osobní dopravy pozemní
komunikace spojující silnici I/52 přes Aqualand Moravia se zastavěnou částí obce Pasohlávky průjezdná ve
směru od silnice I/52 do zastavěné části obce Pasohlávky,

v případě, že bude z důvodů zajištění dopravní obslužnosti území třeba po dobu trvání uzavírky pro
část spojů nebo pro všechny spoje veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní dočasně přeložit autobusovou
zastávku Pasohlávky, Aqualand Moravia do zastávky Pasohlávky, přehrada bude na zastávce Pasohlávky,
Aqualand Moravia vyvěšena informace o rozsahu dočasného přeložení zastávky ((informaci připraví
společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK),

v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku uzavírky budou společností KORDIS
JMK, a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK, ve spolupráci s příslušnými autobusovými dopravci zpracovány
výlukové jízdní řády linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v rámci IDS JMK
dotčených uzavírkou, a případně dalších linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaných v
rámci IDS JMK, u kterých to zajištění dopravní obslužnosti území po dobu trvání uzavírky bude vyžadovat,
které příslušní autobusoví dopravci předloží v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku
uzavírky dopravnímu úřadu ke schválení.
Dopravní úřad souhlasí s jednosměrnou úplnou uzavírkou pozemní komunikace Aqualandu Moravia
souběžné se silnicí I/52 ve směru od první křižovatky za silnicí I/52 k pozemní komunikaci vedoucí do
zastavěné části obce Pasohlávky v termínu od 31.5. 2017 7:00 hod. do 4.6. 2017.
Dopravní úřad souhlasí s dopravním omezením provozu na silnici I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x
III/41621 x III/39614 (silnice ve směru na Ivaň a Pasohlávky) po Aqualand Moravia v termínu od 31.5. 2017
7:00 hod. do 4.6. 2017 při splnění následujících podmínek:

po celou dobu trvání dopravního omezení bude úsekem silnice I/52 s dopravním omezením povolen
a možný obousměrně průjezd všech autobusů linkové osobní dopravy, které jsou jím vedeny.
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8. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – Lubomír
Hodulák (Signex s.r.o.) tel.č.: 602582325. Odbornou montáž dopravního značení podle
tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy
provozu a dále včasné odstranění je SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno.
9. Neprodleně po ukončení akce bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně
odstraněno.
10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může
správní orgán z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit
další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu
změnit.
11. Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu
12. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu pro stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na PK
Odůvodnění :
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice stanovil přechodnou úpravu
provozu na základě návrhu žadatele z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při konání
kulturní akce SUPER RALLY 2017 v areálu autocempu MERKUR Pasohlávky.
V souladu s § 77 odst. 2 zák. o provozu na pozemních komunikacích se k návrhu dopravního
značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy kladně vyjádřil příslušný orgán Policie ČR,
KŘ JMK, DI Brno-venkov č. j. KRPB-107966-1/ČJ-2017-0600DI, ze dne 10.05. 2017 a dne
15.05.2017 Thermal Pasohlávky vlastník veř. přístupné účelové komunikace.
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39614 a a přilehlých
komunikacích z důvodu konání akce Super Rally 2017 bude zveřejněno na úřední desce Městského
úřadu Pohořelice obce Pasohlávky a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup, webová stránka http://www.pohořelice.cz.
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu je dokumentace většího rozsahu, nebude v souladu s
ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění a lze se s
ním podrobně seznámit na odboru dopravy Městského úřadu Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23
Pohořelice ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění a to ve dnech pondělí a středa v době od 8.00
do 17.00 hodin.
Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení.
Poučení :
Podle § 173 odst. 2 právního řádu ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek.

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH
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Příloha:

Situace dopravního značení

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby
oprávněné osoby

Sejmuto dne:………………………………
razítko a podpis

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Čechymen a.s., Na Mlýnici 33/1a, 702 00 Ostrava zastoupený na základě plné moci:
SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno
Thermal Pasohlávky, Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
Obec Pasohlávky

dotčené správní úřady
Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie ČR KŘ Brno-venkov,
611 32 Brno
KrÚ JMK, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy

Kounicova 24,

Další dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Pohořelice toto opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením písemnosti na úřední desce
Městského úřadu Pohořelice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení.

Dále se doručí:
OÚ 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
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Příloha: Situace DZ
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