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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 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., 
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ 41601645, a KARETA s.r.o., Krnovská 4877/51, 792 01 Bruntál, IČ 
62360213, v zast. GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ 41602901, 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/50   Brno – Holubice – Uh. Hradiště – st. hranice                                           
místo:  Slavkov u Brna 
účel: oprava silnice 
druh dopr. značek / zařízení: dle přílohy 
platnost: 19. 06.  - 29. 06. 2018  – dle termínu uzavírky      
 
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 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.  

2. Instalaci dopravního značení, jeho kontrolu a údržbu zajistí žadatel. Kontaktní osoba – p. Antonín 
Dostál, tel. 7279445260.  

3. 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.  

4. Toto stanovení se týká výhradně silnice I/50, přechodná úprava provozu na jiných komunikacích 
není předmětem tohoto stanovení. 

5. Toto stanovení nemá samostatnou platnost, je platné pouze v rámci povolené uzavírky. 
 
O d ů v o d n ě n í : 
 
Toto stanovení bylo vydáno na základě návrhu Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 
621 00 Brno, IČ 41601645, KARETA s.r.o., Krnovská 4877/51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, v zast. 
GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ 41602901, ze dne 13.06.2018, po projednání  s  KŘ 
Policie JMK, KŘ DI ÚO Vyškov ze dne 12.06.2018 č.j. KRPB-54772-2/ČJ-2018-061206-NOV a po 
souhlasu ŘSD ĆR, Závod Brno ze dne 01.06.2018. Účelem je omezení silničního provozu po dobu prací 
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na opravě silnice I/50. Termín PÚP byl stanoven v rámci řízení o uzavírce. Toto stanovení se vztahuje 
k provozu v zastavěném území města Slavkov u Brna, a může zde dojít ke zvýšení hustoty provozu.  
 
 
Poučení: Proti tomuto stanovení /opatření obecné povahy/ nelze podat opravný prostředek. Toto 
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce KrÚ JMK.  

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      Mgr. Jana Červinková, v.r. 
                                                                                                                 pověřená zastupováním funkce  
                                                                                                            vedoucí odd. pozemních komunikací 
  

 
Zpracoval:  
Ing. Eduard Hanzlovič 
 
Počet listů:                                 2 
Počet příloh/listů příloh:         4 /situace DZ/                                                                             
 
Rozdělovník: 

 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., KARETA s.r.o., v zast. GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 
620 00 Brno /DS-IČ 41602901/ 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

/DS- IČ 65993390/ 

 Policie ČR, KŘP JMK, DI Vyškov /DS-IČ 75151499/ 
 

 Město Slavkov u Brna /DS- IČ 00292311/ 
- s žádostí o zpětné zaslání dokumentu s potvrzením o vyvěšení 

 

 Ostatní dotčené osoby – veřejnou vyhláškou 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Slavkov a KrÚ JMK po dobu 
nejméně 15 dnů. Stanovení nabývá účinnosti 5. den po vyvěšení na úřední desce KrÚ JMK. 
 
Obsah stanovení bude zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Vyvěšeno dne:………………………………………………                        Sejmuto dne:……………………………………………. 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

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

       Otisk 
   úředního 
      razítka 


		2018-06-13T07:55:54+0000
	Not specified




