
 Městský úřad Mikulov 
odbor stavební a životního prostředí 

Náměstí 1, 692 01 Mikulov 

tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500 

email: podatelna@mikulov.cz 
 

SPISOVÁ ZN.: STZI/10966/2023/OPLH    

Č.J.: MUMI 23013530   

 

 

 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL: 

Mgr. Hynek Opluštil 

519 444 573 

oplustil@mikulov.cz 

DATUM: 23.03.2023    
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY 

 

Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel a stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

 

 

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, je příslušným silničním správním úřadem 

podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve věcech místních komunikací na území města 

Mikulova, na základě návrhu – spol. TEDOS Mikulov, s.r.o., Republikánské obrany 1584/1, 692 01 

Mikulov (dále jen „navrhovatel“), doručeného dne 10.03.2023, po projednání s dotčeným orgánem – PČR 

KŘ JmK, Územní odbor Břeclav, DI, Národních hrdinů 18/15, 390 16 Břeclav, ze dne 17.03.2023, 

č.j.:KRPB-57951-2/ČJ-2023-060406-PAZ: 

 

I. Podle ust. § 19a odst. 1, odst. 3 zákona o pozemních komunikacích opatřením obecné povahy se  

 

dočasně zakazuje stání silničních vozidel 
 

na níže uvedených místních komunikacích ve městě Mikulově ve stanovených termínech: 

 

 BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ  

ulice  datum  ulice  datum  

Česká  03.04.  Parkoviště Česká 14.04. 

Koněvova 03.04. Parkoviště Na 
Hradbách  

14.04. 

Pavlovská (pravá 
1/2) 

03.04.   Hraničářů 17.04. 

Poštovní 03.04. Nová 17.04. 

1.května 04.04.  Pod Strání  17.04. 

Habánská 04.04. Kpt. Jaroše (stará 
zástavba)  

18.04. 

Pavlovská (levá 
1/2) 

04.04. St. Živného (stará 
zástavba) 

18.04. 
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Bezručova (nová 
zástavba) 

05.04.  Větrná  18.04. 

Dukelská 05.04. Vinařská (stará 
zástavba) 

18.04. 

Nerudova 05.04. Zd. Nejedlého 
(stará zástavba) 

18.04. 

Pálavská alej 05.04. Kpt. Jaroše (nová 
zástavba) 

19.04. 

Žižkova 05.04. St. Živného (nová 
zástavba) 

19.04. 

Erbenova 06.04.  Vinařská (nová 
zástavba) 

19.04. 

Havlíčkova  06.04. Zd. Nejedlého 
(nová zástavba) 

19.04. 

Mlýnská 06.04. Na Hradbách 20.04. 

Růžová 06.04. Nádražní 20.04. 

Školní 
 

06.04. Rudolfa Gajdoše 20.04. 

Venušina 
 

06.04. U Bažantnice 20.04. 

Wolkerova 06.04. U Celnice 20.04. 

Lidická 11.04.  Vídeňská 20.04. 

Na Jámě 11.04. Zlámalova 20.04. 

Střelnická  11.04. Gorkého 21.04. 

U Lomu 11.04. Majakovského  21.04. 

U Lomu (směr 
PČR) 

11.04. Pod Hájkem 21.04. 

Vinohrady 11.04. Sadová 21.04. 

Kapucínská 12.04.  Jüttnerova 24.04. 

Kostelní náměstí 12.04. Košuličova 24.04. 

Náměstí 12.04. Krautgartnerova 24.04. 

Svobody 12.04. Kamenný řádek 25.04. 

Vídeňská 12.04. Kozí hrádek 25.04. 

Vrchlického 12.04. Novokopečná 25.04. 

Alfonse Muchy 13.04. Purkyňova 25.04. 

Brněnská 13.04. Purkyňova (u GSS 
Mikulov) 

25.04. 

parkoviště 
Brněnská 

13.04. Bardějovská 26.04. 

Husova  13.04. Jiráskova 26.04. 

Lormovo náměstí 13.04. M. Majerové  
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Schärfova alej 

 
13.04. 

 
Republikánské 
obrany (spojka 
k nádraží) 

 
26.04. 

U Staré brány 13.04. Republikánské 
obrany (uhelné 
sklady) 

26.04. 

Zámecká 13.04. Republikánské 
obrany 

26.04. 

Parkoviště Alf. 
Muchy 

14.04. Sportovní 26.04. 

 

 

II. Podle § 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 místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací a veřejně 

přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele spol. TEDOS Mikulov s.r.o., 

Republikánské obrany 1584/1, 692 01  Mikulov, ze dne 10.03.2023, po projednání s dotčeným 

orgánem – PČR KŘ JmK, Územní odbor Břeclav, DI, Národních hrdinů 18/15, 390 16 Břeclav, ze 

dne 17.03.2023, č.j.:KRPB-57951-2/ČJ-2023-060406-PAZ, opatřením obecné povahy podle § 77 

odst. 4 zákona o silničním provozu, jako součást opatření obecné povahy podle § 19a odst. 1 zákona 

o pozemních komunikacích, kterou bude označen dočasný zákaz stání silničních vozidel na shora 

uvedených místních komunikací 

 

 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

 
na výše uvedených místních komunikacích v souvislosti s blokovým čištěním místních komunikací ve 

městě Mikulov, a to svislé dopravní značení B28 + E13 s textem „BLOKOVÉ ČIŠTÉNÍ s uvedením dne 

a času, které budou umístěny dle schválené dokumentace dopravního značení na výše uvedených úsecích 

komunikací.  
 

Termín: od 03.04.2023  do  26.04.2023 

 

V souladu s § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 SB., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá toto 

opatření účinnosti dnem vyvěšení. 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

 

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015  Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 (73 7030) „Stálé 

svislé dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích, CDV, s účinností od 12.3.2015. Veškeré dopravní značení 

bude provedeno základní velikosti podle ČSN EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním 

provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 

schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude místo označeno dle § 45 odst. 3 zákona o provozu 

na pozemních komunikacích výstražným světlem žluté barvy. 

2. Dopravní značky budou po celou dobu realizace přechodné úpravy provozu osazeny v souladu s 

TP 65 a TP 66. Nosná konstrukce dopravního značení musí být stabilní, musí odolávat vlivu 

silničního provozu a povětrnostním vlivům. 

3. Veškerá místní úprava provozu, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně 

zneplatněna, odstraněna nebo překryta. 



Č.j. MUMI 23013530 str. 4 

 
4. V případě nutnosti, dle dopravní situace, bude využito ust. § 79 odst. 1 písm. i) zákona o provozu 

na pozemních komunikacích k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – vozidla 

zastavuje oprávněná osoba. 

5. Pokud v souvislosti s omezením dopravy 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 nebo zajišťujícího realizaci 

přechodné úpravy provozu, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření k 

eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. 

na základě podnětu Policie ČR, místně a věcně příslušného správního úřadu, vlastních zjištění 

apod.). 

6. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být 

umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny. 

7. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí 

být zabezpečeno proti pootočení. 

8. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní 

komunikace.  

9. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu 

tohoto stanovení. 

10. Dočasný zákaz stání silničních vozidel na vybraných částech shora uvedených komunikací bude 

uskutečněn z důvodu zajištění veřejného pořádku – provádění blokového čištění ulic ve Mikulov 

a vyznačení vodorovného dopravního značení na vozovky, ve dnech 03.04.2023 až 26.04.2023 

vždy v době od 06:00 do 18:00 hodin. 

11. Přechodná úprava provozu pro realizaci dočasného zákazu stání silničních vozidel bude 

provedena v souladu se situacemi přechodného dopravního značení, které byly odsouhlaseny 

Policií ČR dne 17.03.2023. Vzhledem k rozsahu zpracované dokumentace dopravního značení 

tato není s ohledem na její rozsah zveřejněna spolu s tímto opatřením a je k dispozici k nahlédnutí 

v úředních hodinách na MěÚ Mikulov odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 69201 

Mikulov. 

12. Přenosné dopravní značky B 28 – Zákaz zastavení a stání s dodatkovými tabulkami E 13 – Text (s 

uvedením data a času blokového čištění), budou umístěny na předmětných komunikacích min. 7 

dnů před termínem blokového čištění, tj. v souladu s ust. § 19a odst. 4 písm. a) zákona o 

pozemních komunikacích, nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení a stání. 

13. Bude-li to nezbytné pro naplnění dočasného zákazu zastavení a stání silničních vozidel, je 

vlastník pozemní komunikace oprávněn silniční vozidlo, ponechané na pozemní komunikaci v 

rozporu s výše uvedeným zákazem stání, odstranit a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí 

důvodů pro odstranění vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen dále postupovat dle § 

19b zákona o pozemních komunikacích. Další ustanovení zákona o pozemních komunikacích 

obsažené v § 19b zákona tímto nejsou dotčena. 

14. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž 

dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu 

přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Ing. Radim Světlík, zástupce firmy 

TEDOS Mikulov s.r.o., Republikánské obrany 1584/1, 692 01 Mikulov, tel. 539029740, email: 

jednatel@tedosmikulov.cz. 

15. Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu. 

16. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu pro stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na PK. 

17. Porušení stanovených podmínek bude projednáno v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., 

s příslušnou fyzickou i právnickou osobou. 

 

 

Odůvodnění : 

 

 

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, který je příslušným silničním správním 

úřadem podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, ve věcech místních 

komunikací ve městě Mikulov, a podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, 

příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
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komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací a veřejně přístupné účelové komunikaci, 

obdržel dne 10.03.2023 návrh (žádost) spol. TEDOS Mikulov, s.r.o., Republikánské obrany 1584/1, 692 01 

Mikulov (dále jen „navrhovatel), na vydání přechodné úpravy provozu spočívající v dočasném zákazu 

stání silničních vozidel na předmětných komunikacích, který bude realizován umístěním příslušných 

přenosných dopravních značek. 

Dočasný zákaz stání navrhovatel požaduje v souladu s ust. § 19a odst. 2 zákona o pozemních 

komunikacích z důvodu zajištění blokového čištění na místních komunikacích specifikovaných v bodě I. 

výrokové části tohoto opatření, a to ve výše uvedených termínech. Silniční správní úřad posoudil návrh a 

dospěl k závěru, že je naplněn zákonný požadavek pro vydání opatření obecné povahy dle § 19a odst. 1 

zákona o pozemních komunikacích, neboť dočasný zákaz stání je nezbytný pro zajištění veřejného 

pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a údržby komunikací – blokového čištění ve městě 

Mikulov. 

Při vydání opatření obecné povahy postupuje správní orgán – příslušný silniční správní úřad, podle § 19a 

zákona o pozemních komunikacích s podpůrným využitím správního řádu, části šesté (tj. § 171 a násl. 

správního řádu). Jedná se o dočasný zákaz stání silničních vozidel, který se uskuteční z důvodu zajištění 

veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy v uvedených ulicích místních 

komunikací bude provedeno blokové čištění ulic. 

Návrh dočasného zákazu stání silničních vozidel byl předem projednán s Policií České republiky ve 

smyslu projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčeným orgánem dle § 172 odst. 1 správního řádu. 

K návrhu dočasného zákazu stání silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu bylo opatřeno 

souhlasné vyjádření dotčeného orgánu – Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, 

Dopravní inspektorát Břeclav, vydané dne 23.10.2023, č.j.:KRPB-57951-2/ČJ-2023-060406-PAZ. 

Příslušný orgán Policie ČR je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu dotčeným orgánem 

rovněž v rámci stanovení přechodné úpravy provozu, neboť zákon o pozemních komunikacích ukládá v 

ust. § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích stanovit v opatření obecné povahy rovněž 

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci. 

Související dokumentace dopravního značení není s ohledem na její rozsah zveřejněna spolu s tímto 

opatřením a je k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ Mikulov odbor stavební a životního 

prostředí, Náměstí 1, 69201 Mikulov. 

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, stanovil přechodnou úpravu provozu a 

dočasně zakázal stání nebo zastavení silničních vozidel na místních komunikacích města Mikulov na 

základě návrhu žadatele, z důvodu zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. V souladu s ustanovením § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích a § 

77 odst. 4 zákona o silničním provozu nevedl zdejší úřad řízení o návrhu, neboť se jedná o dočasný zákaz 

stání nebo zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu v případě, kdy hrozí 

nebezpečí z prodlení, aby byl zajištěn veřejný pořádek a bezpečný provoz na pozemních komunikacích 

města Mikulov. 

 

 

Poučení : 

 

Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., právní řád ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné 

povahy nelze podat opravný prostředek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Hynek Opluštil 

odborný zaměstnanec 

  

otisk 

úředního 

razítka 
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Příloha jako nedílná součást stanovení:   

Situace dopravního značení  

 
 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ 

Mikulov  po dobu 15-ti dnů. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení.  

 

 
Vyvěšeno na úřední desce                                          dne:........................................ Sejmuto dne:..................................... 

 

 

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

 

 

Razítko a podpis soby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení…………………………………………………… 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

TEDOS Mikulov s.r.o., IDDS: fyg6nmp 

 sídlo: Republikánské obrany č.p. 1584/1, 692 01  Mikulov na Moravě 

Město Mikulov, Náměstí č.p. 158/1, 692 01  Mikulov na Moravě 

  

dotčené správní úřady 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství JMK, Dopravní inspektorát Břeclav, 

IDDS: jydai6g 

 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 

 

Ostatní 

Veřejnou vyhláškou 
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