MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Spis.zn.: S-MUTI 32634/2022/ODŽÚ/Dv
Č.j.:
MUTI 34056/2022
Počet listů: 2 Počet příloh: 2

Vyřizuje: Luboš Dvořáček
Tel: 549 439 752
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz

Tišnov, 16. 8. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“), místně příslušný dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“),
v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, které bylo zahájeno
na základě podání společnosti OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupené společností DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, ze dne
4. 8. 2022 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28.
října) a místních komunikací č. 59c (ulice Dvořáčkova) a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov, dle přiložené
grafické přílohy - „II/373, III/3773 Tišnov – Riegrova, Černohorská křižovatka 28. října“ zpracované
společností DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice z června 2022.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště
dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 28. 7. 2022 pod č. j. KRPB-39947-12/ČJ-20220603DI-HUM.
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
 Provedení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) na pozemních komunikacích v souvislosti
s dopravním omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28. října) a místních komunikací
č. 59c (ulice Dvořáčkova) a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov bude realizováno dle přiložené
grafické přílohy schválené příslušným orgánem policie – Policií České republiky, Krajské ředitelství
policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství,
Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 28. 7. 2022 pod č. j. KRPB-39947-12/ČJ-2022-0603DI-HUM, při
splnění následujících požadavků:
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o pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku
dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební
činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření vedoucí k eliminaci
negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na
základě podnětu policie ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě vlastních
zjištění při realizaci stavebních prací, atp.);
o zahájení realizace dopravního značení požadujeme, s ohledem na bezpečnost a plynulost
provozu, pouze mimo dopravně exponovanou dobu, tj. v mimopracovní dny, nebo v pracovní
dny od 07h do 09h a od 15h do 18h;
o doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím
pracovních sil a mechanizace;
o užité dopravní značení bude v souladu s požadavky souvisejících předpisů, zejména zákonem
č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., platnými TP 65, TP 66, TP 143, VL 6.1, VL 6.2;
o při umisťování dopravního značení na tělese chodníku budou respektována ustanovení
vyhlášky č. 398/2009 Sb.;
o značky, světelné signály a dopravní zařízení budou po celou dobu prací udržovány ve funkčním
stavu, v čistotě a budou správně umístěny. Toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou
osobou;
o instalované přechodné dopravní značení nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být
umístěno v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek pozemních
komunikací, připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo
míst pro přecházení;
o dopravní značky a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen
z důvodu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích;
o budou dodrženy podmínky pro umisťování autobusových zastávek v souladu s ČSN 73 6425-1.
Přechodná úprava provozu bude provedena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení a dopravní zařízení musí být v souladu s technickými
podmínkami TP 65 (II. vydání) – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
technickými podmínkami TP 100 (II. vydání) – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních
komunikacích, technickými podmínkami TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací
na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní
značení na pozemních komunikacích a VL. 6.1 – Vybavení pozemních komunikací.
Dopravní značení a dopravní zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům.
Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b,
Slatina, 627 00 Brno, Petr Kopečný, tel.: 702 151 012.
Přechodná úprava provozu bude provedena v termínu ode dne nabytí účinnosti opatření obecné
povahy (nejdříve však od 24. 8. 2022) do 15. 12. 2022.
Odůvodnění:

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, obdržel dne 4. 8. 2022 podání společnosti
OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno zastoupené společností DoZBos s.r.o.,
IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám.
28. října) a místních komunikací č. 59c (ulice Dvořáčkova) a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov, v souladu
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Jedná se o přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích v souvislosti
s dopravním omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28. října) a místních komunikací č. 59c (ulice
Dvořáčkova) a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov, v rozsahu dle grafické přílohy „II/373, III/3773 Tišnov –
Riegrova, Černohorská křižovatka 28. října“ zpracované společností DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara
str. 2/4

Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice z června 2022, z důvodu pokračování stavby II/377, III/3773 TIŠNOV, UL.
RIEGROVA a jedná se o kompletní rekonstrukci vodovodu a kanalizace na ulici Dvořáčkova a nám. Míru,
silnici III/3773 – nám. 28. října a ulici Riegrova s návazností na stávající sítě. Dále nová podzemní vedení
silových vedení VN, NN a veřejného osvětlení pro plánovanou novou výstavbu RD zóny Tišnov, Hony za
Kukýrnou.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním
omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28. října) a místních komunikací č. 59c (ulice Dvořáčkova)
a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov, byl projednán dle ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu
s dotčeným orgánem, kterým je příslušný orgán policie - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24,
611 32 Brno, jehož písemné vyjádření ze dne 28. 7. 2022 pod č. j. KRPB-39947-12/ČJ-2022-0603DI-HUM je
podkladem pro toto řízení.
Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kdy dle ust. § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti
s dopravním omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28. října) a místních komunikací č. 59c (ulice
Dvořáčkova) a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov, se přímo dotýkají zájmů žadatele, kterým je společnost
OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno zastoupená společností DoZBos s.r.o.,
IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje, IČ: 70932581, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, jako osoby pověřené
výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy, Obce Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov; Obce Lomnička,
Lomnička 103, 666 01 Tišnov a Města Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, vlastníka nemovitostí, na nichž
mají být umístěny dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na pozemních
komunikacích v souvislosti s dopravním omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28. října)
a místních komunikací č. 59c (ulice Dvořáčkova) a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov.
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu oznámil dne 16. 8. 2022 vydání opatření obecné
povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním
omezením silnice č. III/3773 (ulice Riegrova a nám. 28. října) a místních komunikací č. 59c (ulice Dvořáčkova)
a č. 117c (nám. Míru), ve městě Tišnov, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu.

Poučení:
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané formou opatření obecné povahy
nabývá účinnosti dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Mgr. Ing. Renata Loubalová
vedoucí odboru
Příloha:
Situace DIO - TIŠNOV KŘIŽOVATKA - úprava
Situace DIO - TIŠNOV KŘIŽOVATKA - Lomnička
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Tišnov, Obecního úřadu Železné a Obecního úřadu Lomnička a současně se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: ……………………………….………….......…

Sejmuto dne: ………………………………………………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ……………………………………………………………….……...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Dotčené osoby
 V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Tišnov toto opatření obecné
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno
v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
Městského úřadu Tišnov, Obecního úřadu Železné a Obecního úřadu Lomnička a současně bude
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou.
 DoZBos s.r.o., IČ: 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice - DS
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko –
DS
 Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
 Obec Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov - DS
 Obec Lomnička, Lomnička 103, 666 01 Tišnov - DS
Dotčené orgány
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Brnovenkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS
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