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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:
Obec Babice nad Svitavou, IČ 00281557, sídlo Babice nad Svitavou 197, PSČ 664 01
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, a obcemi na jejichž území je uzavírka a
objízdná trasa vedena a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,
KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno vyhovuje žádosti ze dne
27.04.2017, kterou podala Obec Babice nad Svitavou, IČ 00281557, sídlo Babice nad
Svitavou 197, PSČ 664 01 a tímto
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stanovuje
doplnění přechodné úpravy 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 – vyznačení úplné uzavírky silnice č. II/373 a č. III/37367 a objízdné trasy
dle jednotlivých etap z důvodu provádění stavebních prací na opravě kanalizace,
komunikace, chodníků, plynovodu, přeložky potoka v rámci stavby „II/373, III/37367 Březina
průtah“.
Doplňuje se původní stanovení ze dne 07.04.2017, č.j. OV-ČJ/42640-17/MAD takto:
Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude
realizováno dle Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. OV-ČJ/42640-17/MAD (Situace
přechodného DZ - II/373, III/37367 Březina průtah, Přílohy III., II., I., IV. a příloha č. 6) ze dne
07.04.2017 a Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. OV-ČJ/61740-17/MAD (Situace
přechodného DZ - II/373, III/37367 Březina průtah, příloha - doplněk pro objízdnou trasu I.
Etapy) ze dne 17.05.2017.
Práce budou provedeny v následujících termínech:
III. Etapa
od 17.04.2017 do 28.05.2017
II. Etapa
od 01.12.2017 do 15.06.2018
I. Etapa
od 29.05.2017 do 03.09.2017
IV. Etapa
od 29.05.2017 do 30.11.2017
Ostatní podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle
stanovení č.j. OV-ČJ/42640-17/MAD ze dne 07.04.2017 zůstávají v platnosti.
Odůvodnění:
Návrh opatření obecné povahy na žádost ze dne 27.04.2017, kterou podala Obec Babice
nad Svitavou, IČ 00281557, sídlo Babice nad Svitavou 197, PSČ 664 01 byl projednán na
ústním jednání dne 27.04.2017 a 17.05.2017. 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.k, oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno, ze dne
11.05.2017 a příslušného orgánu Policie ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, č.j. KRPB99390-1/ČJ-2017-0600DI-HUM ze dne 15.05.2017.
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.

Digitálně podepsal Ing. Hana Meitnerová
Datum: 19.05.2017 07:08:31 +02:00

Ing. Hana Meitnerová
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vedoucí odboru výstavby

Příloha: Situace přechodného DZ – II/373, III/37367 Březina průtah, příloha - doplněk pro
objízdnou trasu I. Etapy, č.j. OV-ČJ/61740-17/MAD ze dne 17.05.2017.
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. Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, PSČ 664 01
Dotčené osoby (prostřednictvím DS)
1. Obec Březina, Březina 24, 679 58 Křtiny
2. Obec Kanice, Kanice 76, 664 01 Kanice
3. Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny
4. SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
Dotčený orgán (prostřednictvím DS):
5. Policie ČR, KŘP JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 24, Brno
6. Krajský Úřad JmK, Odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 3, Brno
Obdrží na vyvěšení:
7. MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
8. Obec Březina, Březina 24, 679 58 Křtiny
9. Obec Kanice, Kanice 76, 664 01 Kanice
10. Obec Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Babice nad
Svitavou
11. Městys Křtiny, Křtiny 26, 679 05 Křtiny
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):
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12. Hasičský záchranný sbor JmK
13. Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
14. ČAD Blansko a.s.
15. KORDIS JMK, a.s.
Na vědomí:
16. spis
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