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OPATŘENÍ ogEcxÉ povAHY

Stanovení p echodné ripravy provozu na pozemní komunikaci

Městsky ad Hodonín, odbor investic a ďrŽby podle g 124 odst. 6 zákona č. 36112000 Sb.' o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některych zákon , (dále jen zákon o silničním provozu) v platném
znění, jako p íslušny orgán státní správy ve věcech stanovení místní a p echodné pravy provozu na
pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. tÍídy a na místních komunikacích, na záklaďě podání
právnické osoby ALPINE Bau CZ a.s., AZ TowE& Pražákova 1008/69, 639 00 Brno _ Štyrice, IČ:
02604795 podané v zastoupení ZLINMARK DZ s.r.o, Pod Šternberkem 306, Louky, 7 3 02 Zlín, IČ:
0426270I (dále jen Žadatel), vydává podle ust. $ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu
stanovení p echodné ripravy provozu:

v rámci rÍplné uzavírky silnice III14259 Čejkovice - Mutěnice:
- v riseku staničení 4,372 km až 5,270 km v místě od k ižovatky sil. IIV4259 a sil. IV380,
- v délce 0'898 km
- v termínu: od 30. 10.2017 - do 15. 1l.2017
- oliížd'ka vedena obousměrně: IV380 Mutěnice - IV380 Hovorany -IIl422 čejč -IIl422

Cejkovice pro oba směry' MIMO BUs'
- délka objížďky cca l1,4 km.

D vodem uzavírky je zajištění bezpečnosti provozu v rámci stavby: ,rIIIl425g Čejkovice-
Mutěnice" spočívajícího v umístění p echodného dopravního značení, dle dokumentace vypracované
firmou ZL|NMARK DZ s.r.o' Pod Šternberkem 306, Louky, 763 02 Z|ín, Ič: 0426270t,
Dopravně-inžen;irská opat ení pro stavbu: ,rIIIl4259 Čejkovice-Mutěnice'o, kÍeré bylo p ed vydáním
p echodné upravy provozu odsouhlaseno p íslušnym orgánem Policie České republiky souhlasem ze ďne
16.10.2017 pod čj.: KRPB-238179!ČJ-20I7-060606 a vlastníkem silnice IIa4259, II/380, II/422 -

sÚs lmr, oblast Hodonín, vyjád ení ze dne 13.10. 2OI7.

Podmínky pro provedení p echodné rípravy provozu:
1. Provedení p echodné ripravy provozu' musí byt v souladu s vyhláškou č. 29412015 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a uprava a Íízení provozu na pozemních
komunikacích.

2. Dopravní značky a zaÍízení musí v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svymi
rozměry, barvami a technickymi poŽadavky odpovídat zvláštním technick; m p edpisrim, kteqymi
jsou norma Čsx EN 12899 _ 1 ,,Stálé svislé dopravní značení",technické podminky TP 65 ,,Zášady
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 zékl'adní velikosti podle TP 65 a musí b t provedeny jako retroreflexní. Všechny
součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí b;it schváleného
typu.



3. Žadate| provede označení pracovního místa na sil. IJI|4259 v k.rí. Mutěniceo dopravními
značkami podle dopravního značení zgracovaného firmou ZLINMARK Dz s.r.o' Pod
Šternberkem 306, Loukyo 763 02 Z|ín,ICz 04262701, Dopravně-inženyrská opat ení pro stavbu:

,rIIIJ4259 Cejkovice_Mutěnice", které bylo p ed vydáním p echodné ripravy provozu odsouhlaseno
p íslušnym orgánem Policie České republiky souhlasem ze dne |6.10.2017 pod čj.: KRPB-
238l79lČJ-2o17-060606 a vlastníkem silnice IIa4259, II/380, IIt422 - sÚs JmK, oblast Hodonín,
vy'jád ení ze dne 13.10. 2017.

4. odborné provedení dopravního značení a prťrběŽnou 5ontrolu a ridrŽbu dopravního znaěení podJe

tohoto stanovení zajistí ZLINMARK DZ S.r.o' Pod Sternberkem 306' Louky, 763 02 Z|ín, IC:
04262701,' odpovědná osoba Jakub Doležel, teI. 723 608 281.

5. Linkovym autobusťtm bude umožněn azabezpečen prťrjezd p edmětnou uzavírkou bez nutnosti jejich
odklonu.

6. Vozidlrim zdravotnické záchranné služby a hasičrim bude umožněn prrijezd p edmětnou

uzavírkoubez omezení.
7. Realizace p echodné ripravy je podmíněna existencí rozhodnuÍí o uzavírce silnice III|4259 v k. .

Mutěnice v místě stavby v rámci provádění stavebních prací.

8. Termín provedení p echodné ripravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím - 30. 10. 2017 -
do 15.11.2017 .

9. Po ukončení realizace p echodné pravy provozu na sil. IIl4259 v k.rí. Mutěnice je povinností
zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, rŘp JMK Dopravního inspektorátu
Hodonín a zástupce Městského ri ad Hodonín, odbor investic audrŽby.

tO, Z drivodu zajištění bezpeěnosti silničního provozu m Že Městsky ri ad Hodonín, odbor investic a

iďrŽby, zvlastního podnětu nebo zpodnětu p íslušného orgánu policie CR, stanovit další dopravní
značky nebo zatÍzení, p ípadně stanovenou p echodnou pravu provozu změnit.

od vodnění
Na základě podání právnické osoby ALPINE Bau CZ a.s., AZ TowER' Pr.ažákova 1008/69 , 639 00 Brno
- Šty' ice, Ič: 026 4795 podané v zastoupení ZLINMARJ< DZ s.r.o, Pod Šternberkem 306, Louky,763
02 Z|ín,IČz 0426270I ze dne 2Ol7-10-|7 o stanovení p echodné ripravy provozu na sil. ilIl4259 v k.rí.
Mutěnice, vydal Městsky ri ad Hodonín, odbor investic atdržby stanovení p echodné ripravy provozu, dle

$ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu po písemném vy'jád ení p íslušného orgánu

Policie souhlasem ze ďne l6.10.2017 pod čj.: KRPB -238I79IČJ-2O17-060606a vlastníkem silniceIII{4259,
II/380, IIl422 - sÚs JmK, oblast Hodonín, vy'jád ení ze dne 13.10. 2017,jako opat ení obecné povahy
postupem dle části šesté ($ l71 a násl.) správního ádu.

Proti opat ení obecné povahy nelze podat opravn;. prost edek. Toto opat ení obecné povahy nabyvá
ričinnosti páť!,mdnem po dni vyvěšení ve ejné vyhlášky.

otisk ri edního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic aÚďržby

2/3 0"



Toto opat ení obecné povahv musí bÝt wvěšeno po dobu 15-ti dnri. Pátvm dnem po wvěšení
nabÝvá toto opat ení rÍčinnosti.

Sejmuto dne:.

razítko a podpis oprfi'něné osoby

Toto opat ení nabyvá ričinnosti dnem:

razítko a podpis oprávněné osoby

obdrží:
ALPINE Bau CZ a.s., AZ TOWER,Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štyrice v zastoupení
ZLINMARK DZ S.r.o' Pod Šternberkem 306, Louky,763 02 Zlín
Správa audržba silnic JmK, p.o.k., oblast Hodonín, Bměnská 3254,695 15 Hodonín
Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní editelství Brno, Kounicova26,611 43 Brno
Obec Hovorany
obec Čejč
obec Čejkovice
obec Mutěnice
Dotčené osoby:

V souladu s dikcí s l72 odst. 1 správního ádu doručuje Městsky ri ad Hodonín toto rozhodnutí o návrhu
opat ení obecné povahy dotčenym osobám ve ejnou vyhláškou. Doručení ve ejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením $ 25 správního ádu tak, Že se písemnost vyvěsí na ri ední desce MěÚ
Hodonín, obce Hovorany, obce Čejč, obce Čejkovice a obce Mutěnice.
O a současně bude zve ejněna zp sobem umož ujícím dálkov p ístup. Pátym dnem po vyvěšení bude

písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zve ejnění návrhu.

Ú adv nro vwěšení a podání zprávv o datu vwěšení a seimutí:
o Městsky ri ad Hodonín, odbor OKASM, Národní tída25,695 35 Hodonín
. Obec Hovorany
o obec Čejč
o obec Čejkovice
. obec Mutěnice
- se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své ední desce na dobu nejméně 15 dnťr a o zpětné
zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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