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VEREJNA VYHLASKA

OPATRENI OBECNE POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozeÍnní komunikaci
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržbypodle $ 124 odst. 6 zákona ě. 36112000 Sb.' o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen zákon o silniěním
provozu) v platném znění zákona, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místnía
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a na místních
komunikacích, na zák|adě podání právnické osoby Yodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí
nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801, |Č:26229455 (dále jenžadate|), vydává podle ust. $ 77 odst. 1
písm. c) a odst. 5 zákona o silniěním provozu stanovení přechodné úpraly provozu:

silnice:
místníkomunikace v ul. Pelcova v Mutěnicích
navržená úprava: dle situace dopravního značení

termín:
důvod:

18.9.2017 -31.10.2017

zdůvodu zvýšeníbezpečnosti dopravy
stavby:,,Havarijní oprava vodovodu"

při

provádění prací vrámci

spočívajícíhov umístěnípřechodného dopravního ztačenívypracovanó firmou TRASIG s.r.o., č. zakázky
356lÍ7 ze dne 09l20I7, dle dokumentace Návrh přechodného dopravního značenípři rea|ízaci stavby:

,,Havarijní oprava vodovodu", které bylo před vydáním přechodné úpravy provozu odsouhlaseno
příslušným orgánem Policie Českérepubliky souhlasem ze dne 13.9.2017 pod čj.: KRPB-21216O1ČI-20I'7060606.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení přechodné úpravy provozu' musí být v souladu s vyhláškou é.29412015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a íprava a Íízeníprovozu na
pozemních komunikacích.
2. Dopravní ztačky a zaŤízenímusí v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zákona o silničnímprovozu, srými
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštnímtechnickým předpisům, kterými
jsou norma ČsN BN 12899 _ 1 ,,stálé svislé dopravní značení",technické podmínky TP 65 ,Zášady
pro dopravní značenína pozemních komunikacích" (dálejen TP 65) a technické podmínky TP 133
,,Zásaďy pro vodorovné dopravní značenína pozemních komunikacích". Veškerésvislé dopravní
značky budou záI<laďní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny
součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného
typu.

3. Při

realizaci přechodné úpravy provozu na místníkomunikace v ul. Pelcova v Mutěnicích nesmí
dojít ke znečištěnínebo poškození dotčené pozemní komunikace.

4.

Žadate| provede označení pracovního místa dopravními značkami podle dopravního značení

5.

zpracovaného firmou TRASIG s.r.o.', odsouhlasené KŘP JMK-dopravním inspektorátem Hodonín
ze ďne |3.g.2Or7 pod čj.: KRPB-2I216OlČI-z0I'7-060606.
odborné provedení dopravního značenía pruběžnou kontrolu a údržbudopravního značenípodle

6.

Dobeš, tel:739 589 916.
Realizace přechodné úpravy je v termínu : 18. 9. 2017 - 31, 10. 20Í7 .

7.

8.

tohoto stanovení zajistí žťdatelVodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad
Moravou, Benátky 17' PSC 6980L' ICz 26229455' odpovědná osoba určená žadatelem pan Zbyněk

Po ukončenírcalizace

přechodné úpravy provozu na místníkomunikace v ul. Pelcova v
MutěnicÍch je povinností zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie Čn, rŘp rur

Dopravního inspektorátu Hodonín a zástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic aú'držby.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničníhopÍovozu můžeMěstský úřad Hodonín, odbor investic a
ídržby,z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušnéhoorgánu policie ČR, stanovit dalšídopravní
značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

odůvodnění
Na ziákladě podání právnické osoby Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou,
Benátky 17, PSč 69801, IČz 26229455 ze dne 8.9.2011 o stanovení přechodné úpravy provozu na místní
komunikace v ul. Pelcova v Mutěnicích vydal Městský úřad Hodonín, odbor investic a (ldrŽby stanovení
přechodné úpraly provozu' dle $ 77 odst. l písm. c) a odst. 5 zákona o silničnímplovozu po písemném
vyjádření příslušnéhoorgánu Policie ČR ze dne 13.9.2017 pod čj.: KRPB-2l21601ČI-20I'7-060606, jako
opatření obecné povahy postupem dle části šesté($ 171 a násl.) správního řádu.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnostipátýmdnem po dni vyvěšeníveřejné lyhlášky.

otisk úředního razítka
Ing.

Ludmi|aŽivná

referent odboru investic aťldrŽby

Toto opatření obecné povahv musí být wvěšeno po dobu 15_ti dnů. Pátým dnem po wvěšení
nabÝvá toto opatření účinnosti.
Vyvěšeno dne:...

/3

Z.

Zar'7
$BECNí ÚŘnn
s9s 11 ÍytUTĚNjcE
okres HodoníI/

razítko a podpis oprávněné osoby

razítko a podpis oprávněné osoby

/ór^-*

Toto opatření nabývá účinnostidnem:

obdrží:
Dotčenéosoby:

z/3

o
o
o

Vodohospodářské stavby Javomk-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 69801
Policie ČR - okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín
obec Mutěnice

V

souladu s dikcí $ 172 odst. 1 správnfto řádu doručuje Městský úřad Hodonín toto rozhodnutí o návrhu
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručeníveřejnou vyhláškou bude

provedeno v souladu s ustanovením $ 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce
MěÚ Hodonín a obce Mutěnice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícímdálkový přístup.
s ust. $ 77 odst. 5) zákota o provozu na pozemních
komunikacích účinnostipátým dnem po dni vyvěšení.

Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu

Úřadv pro vwěšení a podání zprávv o datu wvěšení a seimutí:
o Městský úřad Hodonín' odbor OKASM' Nrárodní tÍiďa25, 695 35 Hodonín
o obec Mutěnice
- se žádostí o bezodkladné vyvěšenírozhodnutí na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšenípo uvedenou dobu.

it-

9t2017

Radek Soural
Radek Soural
356t17

1

Přechodné dopravní značení

MUTĚNlcE

DéIka prac.místa je max. 50m,
průjezdníšířkaje 2,7Sn,DZ

se bude posouvat dle postupu
stavebních prací.
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