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MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE 

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 
Odbor výstavby, silniční správní úřad 
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Číslo jednací:  OV-ČJ/54725-16/MAD 
Spisová značka: OV/10056-2016/MAD/2 
Vyřizuje:  Ing. Dušan Macháček/533 304 400 
E-mail:   machacek@slapanice.cz 
V Brně dne:  30.08.2016 
Datová schránka: 2xfbbgj 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích 

 
úplná uzavírka silnice č. II/373 v úseku km cca 60,170 - 61,190 a  č. III/37367 

v úseku km cca 0,000 -1,280 v obci Březina, k.ú. Březina u Křtin 

 
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. 
a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje 
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
silničním provozu), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné 
úpravy na pozemních komunikacích - na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně 
přístupné účelové komunikaci, vydává jako věcně a funkčně příslušný správní úřad na 
žádost:  

SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105 se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1 zastoupená na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., IČ 63471752 se 
sídlem Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno 

podle ustanovení §77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích ve věci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, toto 
stanovení: 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, s předchozím souhlasem správce silnice II. a III. 
třídy na níž je uzavírka a objízdná trasa – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., 
oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
p.o., oblast Blansko, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko a obcí na jejichž území je 
uzavírka a objízdná trasa vedena – Obec Březina, Březina 24, 679 58 Křtiny, Obec Kanice, 
Kanice 76, 664 01 Kanice, Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 
Babice nad Svitavou, Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny a po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 24, 611 
32 Brno a Policie ČR, KŘP JmK, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 
31, 678 11 Blansko vyhovuje žádosti ze dne 24.08.2016, kterou podala společnost SILNICE 
GROUP a.s., IČ 62242105 se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
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zastoupená na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., IČ 63471752 se sídlem Na návsi 
11/5, Holásky, 620 00 Brno a tímto 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rámci působnosti obce 
s rozšířenou působností Šlapanice podle ustanovení § 77 odstavce 1 písmena c), zákona o 
silničním provozu, spočívající v umístění přenosného dopravního značení pro omezení 
obecného užívání na silnici č. II/373 v úseku km cca 60,170 - 61,190 a silnici č. III/37367 

v úseku km cca 0,000-1,280 v obci Březina, k.ú. Březina u Křtin – úplnou uzavírkou silničního 
provozu z důvodu opravy kanalizace, komunikace, chodníků, plynovodu, přeložky potoka 
v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina průtah“ a pro umístění dopravního značení a zařízení 
na pozemní komunikaci stanoví tyto podmínky: 
 
1. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - umístění 

přenosného dopravního značení a zařízení na silnicích č. II/373, II/383, III/3831, 
III/37445, III/37365, III/37367 v rámci působnosti obce s rozšířenou působností 
Šlapanice a dopravního omezení stavby: „II/373, III/37367 Březina průtah“ bude 
provedeno dle odsouhlasené, přiložené dokumentace (Přílohy III., II., I., IV. a příloha č. 
6), která je součásti tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. 

2. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě 
podle normy ČSN EN 12899-1,2  a ČSN EN 1436; zákona o provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích TP 66 - III. vydání, schváleno MD ČR čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 
12.3.2015 a podle Zásad pro vodorovné  dopravní značení na pozemních 
komunikacích – TP 133, schváleno MD ČR čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 
a umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti 
a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a 
stavebních prací. Zábrany Z2, Z4 budou za snížené viditelnosti řádně osvětleny. 

3. Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu, zejména aby nedošlo k odstranění a 
poškození dopravního značení apod. a po ukončení dopravního omezení bude 
přechodné dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu. Dále 
zajistí doplnění dopravního značení, dle pokynů zdejšího úřadu, pokud bezpečnost a 
plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti 
odsouhlasené dokumentaci. 

4. Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice si vyhrazuje právo toto stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci změnit nebo doplnit, pokud si to 
bude vyžadovat veřejný zájem. 

5. Vlastní realizaci dopravního značení provede odborná firma DOKA, s.r.o., IČ 63471752 
se sídlem Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno. 

6. Odpovědný pracovník za provedení tohoto stanovení a jeho udržování po celou dobu 
platnosti: pan Michal Cuřín, tel.: 702 187 014. 

7. Popis omezení obecného užívání silnice č. III/37367 a II/373 je následující: 
  
III. Etapa 
Uzavírka silnice č. III/37367 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina 
průtah“ 

Uzavřený úsek: od obecního úřadu po křižovatku s místní komunikací (směr na 

Lhotky), km cca 0,430 – km cca 1,280 
Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. 
III/37367 a č. II/373 po níž je vedena do Městyse Křtiny na silnici č. III/37365 a na silnici 
č. III/37367, po které je vedena zpět do obce Březina, kde objízdná trasa končí. 
Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. 
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Délka uzavírky: cca 850 m 
Délka objížďky: cca 3,500 km                                                                                                                                                                                                                                                      
Rozsah uzavírky: úplná 
Osobní linková doprava: Autobusové zastávky Březina, ObÚ, Březina, u sokolovny a 
Březina, Lhoty, rozc. 1.7 budou po dobu trvání uzavírky zrušeny bez náhrady. Bude 
zrušena obsluha zastávek Bukovina, rozc. 2.0 a Křtiny, pivovar spoji linky veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní 72901 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny  - Jedovnice 
bez náhrady.  
Termín III. Etapy: od  12.09.2016 do 15.12.2016 
 
 
 II. Etapa 
Uzavírka silnice č. III/37367 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina 
průtah“ 

Uzavřený úsek: od křižovatky se silnicí č. II/373 po obecní úřad, km cca 0,000 – km 
cca 0,430. 
Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. 
III/37367 a č. II/373 po níž je vedena do Městyse Křtiny na silnici č. III/37365 a na silnici 
č. III/37367, po které je vedena zpět do obce Březina, kde objízdná trasa končí. 
Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. 
Délka uzavírky: cca 430 m 
Délka objížďky: cca 3,500 km                                                                                                                                                                                                                                                      
Rozsah uzavírky: úplná 
Osobní linková doprava: Autobusové zastávky Březina, ObÚ, Březina, u sokolovny a 
Březina, Lhoty, rozc. 1.7 budou po dobu trvání uzavírky zrušeny bez náhrady. Bude 
zrušena obsluha zastávek Bukovina, rozc. 2.0 a Křtiny, pivovar spoji linky veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní 72901 Brno - Ochoz u Brna - Křtiny  - Jedovnice 
bez náhrady. 
Termín II. Etapy: od  01.11.2016 do 10.04.2017 

 
 

I. Etapa 
Uzavírka silnice č. II/373 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina 
průtah“ 

Uzavřený úsek: od začátku zástavby obce Březina po křižovatku se silnicí č. III/37367, 
km cca 60,600 – km cca 61,190. Uzavřeným úsekem silnice č. II/373 bude autobusům 
linkové osobní dopravy průjezd povolen. 
Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz mimo linkový bus začíná na 
křižovatce silnic č. II/373 a č. II/383 po níž je vedena do obce Kanice na silnici č. 
III/3831, po které je vedena přes obec Babice nad Svitavou na křižovatku se silnicí č. 
III/37445 po níž vede do městyse Křtiny kde na křižovatce se silnicí II/373 objízdná 
trasa končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. 
Délka uzavírky: cca 590 m 
Délka objížďky: cca 10,000 km                                                                                                                                                                                                                                                      
Rozsah uzavírky: úplná mimo autobusy linkové osobní dopravy 
Osobní linková doprava: Autobusové zastávky Březina, Táborská budou v obou 
směrech dočasně přeloženy na silnici č. III/37367 za křižovatku silnic II/373xIII/37367 
ve směru do centra obce Březina. 
Termín I. Etapy: od  11.04.2017 do 31.05.2017 
 
 

         Příloha č. 6 
Doplněk pro objízdnou trasu I. Etapy: V obci Babice nad Svitavou bude na silnici č. 
III/3831 (v zúženém místě nad školou) stanovena hranice nejvyšší dovolené rychlosti 
na 30 km/h. 
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IV. Etapa 
Uzavírka silnice č. II/373 v obci Březina v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina 
průtah“ 

Uzavřený úsek: od křižovatky se silnicí č. III/37367  po konec zastavěné části obce 
Březina ve směru na Křtiny, km cca 60,170 – km cca 60,600. 
Popis objížďky: objízdná trasa pro veškerý provoz začíná na křižovatce silnic č. II/373 
a č. III/37367, po níž je vedena na křižovatku se silnicí č. III/37365, po které pokračuje 
do Městyse Křtiny kde na křižovatce se silnicí č. II/373 objízdná trasa končí.  Objízdná 
trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. 
Délka uzavírky: cca 430 m 
Délka objížďky: cca 4,000 km                                                                                                                                                                                                                                                      
Rozsah uzavírky: úplná 
Termín IV. Etapy: od  01.06.2017 do 31.07.2017 

           
 
                                 
 
 

Odůvodnění:  
Návrh opatření obecné povahy na žádost ze dne 24.08.2016, kterou podala společnost 
SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105 se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1 zastoupená na základě plné moci společností DOKA, s.r.o., IČ 63471752 se sídlem 
Na návsi 11/5, Holásky, 620 00 Brno byl projednán na ústním jednání dne 24.08.2016 a 
31.08.2016. MěÚ Šlapanice, OV vychází i ze stanoviska správce silnic č. II/373, II/383, 
III/3831, III/37445, III/37365, III/37367  –  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., 
oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
p.o., oblast Blansko, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko ze dne 24.08.2016 a příslušného 
orgánu Policie ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, č.j. KRPB-194621-1/ČJ-2016-0600DI ze 
dne 19.08.2016 a Policie ČR, KŘP JmK, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, č.j. 
KRPB-171624/ČJ-2016-060106-TES ze dne 03.08.2016. 

 
Podle § 77 odstavce 5 zákona o silničním provozu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh 
opatření obecné povahy a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek. 
 
 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 zákona o správním řádu nelze podat  
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 
 
 

 
 

 
 

 

Ing. Hana Meitnerová  

vedoucí odboru výstavby  

 

 

Příloha: Situace přechodného DZ – II/373, III/37367 Březina průtah (Přílohy III., II., I., IV. a 

příloha č. 6).  
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Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Šlapanice, Obecního 
úřadu Březina, Obecního úřadu Kanice, Obecního úřadu Babice nad Svitavou a Úřadu 
městyse Křtiny po dobu 15-ti dnů.       
Zároveň bude též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

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

 

 

 

 

Doručí se: 

Žadatel (prostřednictvím DS): 

1. SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1 zastoupená společností DOKA, s.r.o., IČ 63471752, Na návsi 11/5, 
Holásky, 620 00 Brno  

Dotčené osoby (prostřednictvím DS)  

1. Obec Březina, Březina 24, 679 58 Křtiny 

2. Obec Kanice, Kanice 76, 664 01 Kanice 

3. Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Babice nad 
Svitavou 

4. Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny 

5. SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno 

6. SÚS JmK, oblast Blansko, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko 

Dotčený orgán (prostřednictvím DS): 

7. Policie ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 24, Brno 

8. Policie ČR, KŘP JmK, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 
31, 678 11 Blansko 

9. Krajský Úřad JmK, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 3, Brno 

10. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství, 
nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko 

Obdrží na vyvěšení: 

11. MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

12. Obec Březina, Březina 24, 679 58 Křtiny 

13. Obec Kanice, Kanice 76, 664 01 Kanice 

14. Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Babice nad 
Svitavou 

15. Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny 
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      se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu 15 - ti  

      dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 

Na vědomí (prostřednictvím DS): 

16. Hasičský záchranný sbor JmK 

17. Zdravotnická záchranná služba JmK p.o. 

18. ČAD Blansko a.s. 

19. KORDIS JMK, a.s. 

Na vědomí: 

20. spis 
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