
 
 
 

 

Městský úřad Moravský Krumlov 
 odbor dopravy 

náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov   

 
Sp.zn.:  SMUMK 17336/2021                   Moravský Krumlov 22.10.2021 

Č.j.:  MUMK    17931/2021 

Telefon:  515 300 775 

Mob:  770 137 229 
E – mail: kaimovab@mkrumlov.cz 
Vyřizuje: Ing. Blanka Kaimová 

Opatření obecné povahy  
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

prodloužení termínu 
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, jako obecní úřad s rozšířenou působností, který je podle 
ust.§ 77 odst. 1 písm. c) a § 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“), příslušný 
orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích 
II., III. třídy a na místních komunikacích, na základě podnětu právnické osoby VYZNAČ, s.r.o., IČ 
01916297, Srázná 1, 58601 Jihlava, která zastupuje společnost MBM TRADE CZ, s.r.o., IČ 25507222, 
Starokolínská 308, 160 16 Újezd nad Lesy (dále jen „žadatel“), podaného dne 15.9.2021, po projednání 
podle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, kterým je dle ust. § 77 odst. 2 písm. 
b) zákona o silničním provozu policie (Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, Dopravní 
inspektorát Znojmo),  

s t a n o v u j e 
 
 podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu  
 

přechodnou úpravu provozu 
 

pro plné uzavření silnice III/4139 (Petrovice-Lesonice) v km 1,100-1,400 v obci Lesonice.  
 
Úplně uzavřeným úsekem silnice III/4139 průjezd linkových autobusů a integrovanému záchrannému 
systému vjezd povolen 
 
Termín uzavírky : 27.9.2021 – 31.10.2021  nově do 14.11.2021 

 
Navržená přechodná úprava provozu včetně vyznačení objízdných tras jsou vyznačeny na přiložených 5 
situacích, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.  
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu : 
 
1. Tato přechodná úprava provozu je platná po dobu uvedenou v platném rozhodnutí o povolení 

uzavírky výše uvedených komunikací vydaném odborem dopravy MěÚ Moravský Krumlov č.j. 
17933 ze dne 22.10.2021. 

2. Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 
značení musí v souladu § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a 
technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 
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12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“ a Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“, 3. vydání z roku 2015 (dále jen „TP 66“) 

3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude  překryto a 
po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

4. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu nezbytně nutnou 
při provádění prací v rámci shora uvedené akce.  Neprodleně po jejím ukončení musí být přenosné 
dopravní značky a zařízení z komunikací odstraněny.  

4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených 
 pozemních komunikací. Bude prováděna pravidelná kontrola přechodného značení.  

6. Osazení a údržbu dopravního značení zajistí k tomu oprávněná právnická osoba SoZBos 
s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČ 29372381. Odpovědná osoba za řádné provedení 
dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, 
jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasné odstranění je 
Ing. Borys Moldovan, ze společnosti MBM TRADE CZ, tel. č. 777 090 241 a Richard Peška ze 
společnosti Vyznač, tel. č. 777 814 225. 

7. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Moravský Krumlov, 
 odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení  změnit. 
 Povinností žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu. 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Řízení z moci úřední podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu ve věci stanovení přechodné 
úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích, v rámci akce „Lesonice u MK – kanalizace a 
rekonstrukce vodovodu“ bylo zahájeno na základě návrhu žadatele ze dne 14.10.2021, která obsahovala 
jednoduchou dokumentaci – 5 ks přechodného dopravního značení.  
Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu policie. 
Souhlasné vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství JMMK, DI Znojmo ze dne 10.9.2021, č.j. KRPB 
163903/ČJ-2021-061306 je v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu jedním z podkladů 
stanovení přechodné úpravy provozu na shora uvedených pozemních komunikacích.  
Prodloužení termínu osazení přechodného dopravního značení odsouhlasil správce komunikace SUS JMK 
vyznačením na situačním výkrese návrh dopravního značení dne13.10.2021. 
 
Vzhledem k tomu, že návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové a příkazové dopravní značky, 
postupuje správní orgán podle obecné úpravy ust. § 171 a následných části šesté správního řádu a podle 
zvláštní úpravy ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (stanovení přechodné úpravy provozu opatřením 
obecné povahy).  
Obsah stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemních komunikacích je v souladu s ust. § 24 odst. 9 
zákona o pozemních komunikacích a podle ust. § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy ve věci stanovení 
přechodné úpravy provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.  

 
 

                         Ing. Blanka Kaimová 
pověřená úřední osoba pro 

pozemní komunikace 
a silniční hospodářství 
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Příloha   : situace s vyznačením uzavírky, objížďky a dopravního značení 
 
 
Obdrží       :  
navrhovatel 

1. Navrhovatel (zástupce) 
 
účastníci (dodejky)  

2. Město Moravský Krumlov 
3. Správa a údržba silnic JMK, oblast Západ, Kotkova 24, 669 50 Znojmo 
4. Obec Lesonice 
5. Obec Petrovice 

 
 
ostatní  

6. KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 60200 Brno 
 
dotčený správní orgán 

7. Krajské ředitelství policie JMK, Kounicova 687/24, 602 00 Brno 
 
Na vědomí :  

8. Hasičský záchranný sbor Jmk, Pražská 81, 669 03 Znojmo – DS 
9. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.k. – DS  
10. KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno – DS 
11. BDS-BUS, s.r.o., IČO: 25302078, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš 
12. ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice 
13. ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 48, 695 01  Hodonín 
14. ZNOJBUS s.r.o., Dobšická 6, 669 02 Znojmo 
15. Znojemská dopravní společnosti Psota s.r.o. 
16. Nemocnice Znojmo 

 
 
 
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být 
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov a obcí Lesonice a Petrovice po dobu 15 dnů. 
Obsah oznámení bude Městským úřadem Moravský Krumlov zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový 
přístup:  
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: ......................................... Sejmuto dne: .........................................  
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .........................................  
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým 
přístupem: 
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