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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   I V A N Č I C E 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 

Odbor správních činností – silniční hospodářství  
Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice 

 

Č.j.: OSČ/SH –MI10917//2015-2     tel/fax:  546419537, 546451516       V Ivančicích 

Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová     e-mail:  sochorova@muiv.cz               dne 18.5.2015 
 

Stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, příslušný podle § 124 

odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., III.  

třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Ivančice, na základě 

žádosti společnosti Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 000 14 915 

v zastoupení GEFAB CS, s.r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ: 416 02 901 ze dne 14.5.2015  

 

s t a n o v u j e 
 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích po 

písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, 

Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 11.5.2015 pod č.j. KRPB-18741-36/ČJ-2015-0600DI  

 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích  
 

na silnici: III/39520  a III/39521 

v místě: v obci Němčičky, dle přiložené grafické přílohy 

v termínu: 25.5.2015 –  25.8.2015 

z důvodu: výstavby kanalizace v rámci akce „Pravlov, Němčičky, Trboušany, 

Kupařovice – KANALIZACE A ČOV“ 

 

dle přiložené grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy 

provozu a  

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) 

bude realizováno dle přiložené grafické přílohy v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 

provozu na pozemních komunikacích a technickými podmínkami TP 66 - „Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Dopravní značení musí dále 

odpovídat ČSN EN 12899 – 1 a technickým podmínkám TP 143. 

2. Svislé dopravní značky budou základní velikosti a v reflexním provedení. 

3. Tato přechodná úprava provozu bude provedena v termínu od 25.5.2015 do 25.8. 2015 

po dobu provádění stavebních prací v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci 

Němčičky. 
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4. Po celou dobu trvání částečné uzavírky silnice III/39521 bude částečně uzavřenými 

úseky silnice III/39521 možný průjezd všech vozidel zajišťujících provoz spojů linkové 

osobní dopravy, které jsou zde vedeny. 

5. Po celou dobu trvání částečné uzavírky silnice II/39521 bude možná obsluha stání 

autobusové zastávky Němčičky, která jsou umístěn na silnici III/39521. 

6. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem 

25.8.2015, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství 

silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena MěÚ 

Ivančice – odboru správních činností a Policii ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského 

kraje, specializované pracoviště dopravního inženýrství BO a BM. 

7. Odpovědný pracovník za provedení tohoto stanovení: Ing. Marek Vavrouch, 

stavbyvedoucí, spol. Metrostav, a.s., tel. 724 061 852 

8. Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, silniční správní úřad si vyhrazuje 

právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit 

nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem nebo bezpečnost silničního 

provozu. Povinnostní žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu. 

 

O d ů v o d n ě n í 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti se stavbou kanalizace v obci 

Němčičky v místě dle přiložené grafické přílohy, je nutná přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích. Na tuto změnu byla vypracována společností GEFAB CS, s.r.o., 

Švédská 5, 620 00 Brno situace dopravního značení. Tato situace byla odsouhlasena příslušným 

orgánem policie, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno dne 

14.5.2015 pod č.j. KRPB-18741-36/ČJ-2015-0600DI, majetkovým správcem krajských 

komunikací Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno dne 14.5.2015 a obcí Němčičky. 

Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, podané dne 14.5.2015 

společností Metrostav, a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 000 14 915 

v zastoupení GEFAB CS, s.r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ: 416 02 901 

 

 

 

          Ing. Michaela Sochorová 

Oprávněná úřední osoba 

Příloha:  

Situace dopravního značení 

 

Obdrží: 

GEFAB CS, s.r.o., Švédská 5, 620 00 Brno 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 

3/5, 601 82 Brno 

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního 

inženýrství BO a BM, Kounicova 24, 611 31 Brno  

Obec Němčičky, Němčičky 39, 664 66 Němčičky 

ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy 

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

KORDIS JMK a.s., Nové Sady 30, 602 00 Brno 
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