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

Č.j. JMK 127285/2020

SpZn.: S-JMK 111156/2020/OD

Brno 11.09.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
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 (zákon o silničním provozu), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy, na návrh PORR a.s., o.z. Morava, Dubečská
3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, v zast. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ
63471752, podle ust. § 171 a násl. správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním
provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
silnice: I/52 Brno – Pohořelice – Mikulov - st. hr.
místo: Pohořelice – Nová Ves
účel: akce: „I/52 Nová Ves km 27,150 – 30,930 souvislá obnova krytu“
druh dopr. značek / zařízení: dle přílohy
platnost: 14.09.2020 – 05.11.2020 /dle termínu uzavírky/
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.

2.
3.
4.
5.

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 a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích“. Svislé dopravní značky budou provedeny
v základní velikosti podle ČSN a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních
značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
Instalaci dopravního značení, jeho kontrolu a údržbu zajistí žadatel. Kontaktní osoba – Ladislav
Vavro, tel. 60254705.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit na
náklady žadatele.
Toto stanovení nemá samostatnou planost, je platné pouze v rámci povolené uzavírky.
Z důvodu naléhavého veřejného zájmu, kterým je časová koordinace se související uzavírkou
mostu přes VN Nové Mlýny je toto opatření účinné dnem vyvěšení.

Odůvodnění:
Toto stanovení bylo vydáno na základě návrhu PORR a.s., o.z. Morava, Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10, IČ 43005560, v zast. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752, ze dne
07.08.2020, po projednání s KŘ Policie JMK, OSDP Brno, ze dne 07.08.2020 č.j. KRPB-149095-1/ČJ2020-0600 DP-SED, po souhlasu ŘSD ĆR, Závod Brno ze dne 07.08.2020. Účelem je omezení silničního
provozu po dobu uzavírky z důvodu opravy povrchu silnice I/52.

Poučení: Proti tomuto stanovení /opatření obecné povahy/ nelze podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy nabývá dnem vyvěšení na úřední desce KrÚ JMK.

Otisk
úředního
razítka

Ing. Eduard Hanzlovič, v.r.
referent odd. pozemních komunikací

Počet listů:
Počet příloh/listů příloh:

2
1 / 6x situace DZ/

Rozdělovník:
 PORR a.s., o.z. Morava, v zast. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno /DS-IČ 63471752/
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
/DS- IČ 65993390/
 Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice /DS- IČ 00283509/
 Obec Vlasatice, č. 149, 691 30 Vlasatice /DS- IČ 00283711/


Policie ČR, KŘP JMK, OSDP Brno /DS-IČ 75151499/



Ostatní dotčené osoby – veřejnou vyhláškou

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Města Pohořelice, Obce Vlasatice
a KrÚ JMK po dobu nejméně 15 dnů. Stanovení nabývá účinnosti 5. den po vyvěšení na úřední
desce KrÚ JMK.

Vyvěšeno dne:………………………………………………

Sejmuto dne:…………………………………………….

Razítko, podpis:………………………………………………………………………………………………………………………………….
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