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Stanovení místní úpravy provozu na pozenmí komunikaci

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby podle $ I24 odst. 6 zékona č. 361/2000 Sb.' o provozu na
pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů a další související
zákony, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích, na záhJadě písemného
podnětu ze dne obce Mutěnice, Masarykova 200, 696 llMutěnice, IČ 285145, ze dne Iz. 6.2017 , vydává
podle ust. $ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanovení místní úpravy provozu:

na místních komunikacích ul. Vinařská, ul. U Kapličky, ul. Letní
a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice

spočívající v umístění dopravních značek, dle situace dopravního znaěení, Vypracované firmou TRASIG
s.r.o., č. zakázky 211lI7 ze dne 05/2017, které bylo odsouhlaseno pffslušným orgánem Policie České
republiky ze dne 12.6.2017 pod ěj.: KRPB-1397671ČJ-ZOI7-060606 a vlastníkem dotčené místní
komunikace - obce Mutěnice, Masarykova 2O0, 69671 Mutěnice, IČ 285145 ze dne 12. 6.2OI7 .

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinařská, ul. U KapličkY, ul.

Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice, musí být v souladu s vyhláškou č.3012001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla pÍovozu na pozemních komunikacích aúprava aŤízeú provozu
na pozemních komunikacích v platném znění.

1. Dopravní značky a zaÍízení musí v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu'
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
předpisům, kterými jsou norma CSN EN 12899 - 1 ,,Stálé svislé dopravní Značení",
technické podmínky TP 65 ,,Zásaďy pro dopravní značení na pozemních komunikacích"
(dále jen TP 65) a technické podmínky TP 133 ,,Zásady pro vodorovné dopravní značení na
pozemních komunikacích". Veškeré svislé dopravní značky budou zákJadní velikosti podle
TP 65 a musí bfi provedeny jako retroreflexní, Všechny součásti dopravních značek
(podkladní deska, sloupek' značka, uchycení) musí bý schváleného typu.

2. PŤi realizaci místní úpravy pÍovozu na místní komunikaci ul. Vinařská, ul. U KapličkY, ul.
Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.

3. odborné provedení dopravního značeni a pruběžnou kontrolu a ú,drŽbu dopravního značení
podle tohoto stanovení zajístí majetkový správce komunikace obce Mutěnice, Masarykova



2OO,696 11 Mutěnice, IČ 285145. Realizace dopravního značení je moŽná aŽ po nabytí
účinnosti opatření obecné povahy.
Po ukončení realizace místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinařská, ul. U
Kapličky, ul. Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice je povinností zhotovitele o této
skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, rcŘp JMK Dopravního inspektorátu Hodonín a
zástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic aúdrŽby.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci ul. Vinařská, ul. [J
Kapličky' ul. Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice můŽe Městský úřad Hodonín' odbor
investic a údrŽby, z vlastního podnětu nebo zpodnětu příslušného orgánu policie ČR,
stanovit další dopravní značky nebo zaŤízení' případně stanovenou místní úpravu pÍovozu
změnit. Povinností majetkového správce místní komunikaci ul. Vinařská, ul. U Kapličky, ul.
Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice je zajistit okamŽité osazení stanovených
dopravních značek v termínu po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

odůvodněnr
Na ziákladě podnětu obce Mutěnice, Masarykova 200,696 11 Mutěnice, IČ 285145 o stanovení
místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinařskáo ul. U KapličkY, ul. Letní a ul.
Družstevní v k.ú. Mutěnice, bylo podle ust. $ I]I a následnó části šesté správního Íádu zahájeno
Ťízení, na zákJaďě kterého se vydává závazné opatření obecné povahy. K žádosti o stanovení místní
úpravy provozu byl přiložen popis situace s návrhem umístění dopravního znaěení odsouhlaseným
příslušným orgánem Policie ČR, Kra.jské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní
inspektorát Hodonín ze dne ze dne 12.6.2017 pod čj.: KRPB-139767lČJ-2017-060606.

Městský úřad Hodonín, odbor investic a ú,drŽby doručil oznámení o opatření obecné povahy (přípis
ze dne 12.6.201] pod čj.: MUHOCJ 4052112017 veřejnou vyhláškou podle $ 25 správního řádu
v souladu s ust. $ |72 správního řádu. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce
l'těÚ Hodonín a na úřední desce obce Mutěnice po dobu 15-ti dnů a současně byl zveřejněn
způsobem umožňujícím dá1kový přístup na úřední desce vtěÚ Hodonínwww'hodonin.e,u.

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy d1e $ 172 odst. 1 správního Ťádu vyzvány,
aby podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl
kdokoli, jehoŽ práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy pffmo dotěeny'
uplatnit písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jejlchŽ práxa, povinnosti
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohly bý opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, moh1i podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Vinařská, ul. U KapličkY, ul.
Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice se přímo dotýkal zájmů právnické osoby pověřené
výkonem vlastnických práv k této :ilnici - majetkový správce komunikace - obce Mutěnice,
Masarykova 200, 696 11 Mutěnice,IC 285145 a ďáIe kteréhokoliv účastnfta silničního provozu na
výše uvedenó komunikaci, na níŽ má být umístěno nové dopravní značení.

Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. $ 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.

4.

5.



odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. $ 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí
o námitkách odůvodňovat.

MěStský úřad Hodonín, odbor investic a (ldržby vydal stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci ul. Vinařská, ul. U KapličkY, ul. Letní a ul. Družstevní v k.ú. Mutěnice, dle $ 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
jako opatření obecné povahy postupem dle části šestó ($ 171 a násl.) správního řádu.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabyvá
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Ing. LudmilaŽivná
referent odboru investic aú'držby

Toto opatření obecné povahv musí bÝt vvvěšeno po dobu 15_ti dnů. PatnáctÝm dnem po
wvěšení nabÝvá toto opatření účinnosti.

Sejmuto dne:

696 11 tcE
razítko a podpis oprávněné osoby

Toto opatření nabýv á účinnosti dnem:

obdrží:
o obec Mutěnice, Masarykova z0O,69611 Mutěnice ,IČ 285145
o Policie ČR, rŘ Policie JmK, územní odbor vnější služby DI' Svatopluka Čecha 7,695 01 Hodonín

(ze dne 12.6.2017 pod čj.: KRPB-139767|CJ-20I7-060606 )

Dotčené osoby:
o ý souladu s dikcí g I72 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřaď Hodonín toto oznámení o

návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením $ 25 správního řádu tak, Že se písernnost
vyvěsí na úřední desce MěÚ Hodonín, oú Mutěnice-a současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou. Den doručení je dnem zveŤejnění návrhu.

Úřadv pro wvěšení a podání zorávv o datu vwěšení a seimutí:
o Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Nrírodní tÍída25,695 35 Hodonín
o obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696II Mutěnice

se žádostí bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o
zpětné zaslání potvrzeného v1věšení po uvedenou dobu'

)t)
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