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Stanovení p echodné Úrpravy provozu na pozemní komunikaci

Městsky ri ad Hodonín, odbor investic a udrŽby podle $ l24 odst. 6 zákona č. 36112000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některych zákoni, (dále jen zákon o silničním
provozu) v platném znění, jako p íslušny orgán státní správy Ve věcech stanovení místní a
p echodné ripravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. t ídy a na místních
komunikacích, na základě Žádosti swIETELsKY stavební s.r.o.' Pražská 495, 370 04 české
Budějovice, IČ: 480 355 99 adresa pro doručování SWIETELSKY stavební S.r.o., oblast Hodonín, Brněnská
42, 695 01 Hodonírr, IČ: 48035599, podané v zastoupení právnickou osobou SIGNEX KH B eclav, S.r.o.,
sídlem Bratislavská č.p. g29,69145 Podivín, IČ 26266610 ze dne 19.2.2018, vydává podle ust. $ 77 odst.
l písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení p echodné rÍpravy provozu:

na místních komunikacích ul. Pelcova ul. Slechtitelská v Mutěnicích
Návrh ripravy:
oprava místních komunikací proběhne ve dvou eÍapách na sebe navazujících.
I. etapa - ul. Pelcova: tato komunikace bude opravována od k ižovatky s ul. Vina ská až na konec za
RD č.p. 737
II. etapa - ul. Šlechtitelská: opravovany risek bude od rovně Muzea vina ství Mutěnice až na
konec ul. Šlechtitelská.
opravovaná komunikace bude vždy uzavÍená pro všechnavozidla mimo vozidel stavby sadou DZ
B1+El3+Z2. Ulice' které jsou propojené s opravovanou komunikací budou vŽdy nazačátku
označeny DZ IP|Ua,
Z obou stran p íjezdu po ul. Vina ská k místu stavby navrhujeme umístitDZB24a,b+ El3 s textem
''MIMO V0ZIDLA STAVBY''_pouze během I. etapy.
objížd'ka není ešena.

v termínu:
drivod:

19.3. 2018 - 31.8.2018
provedení stavby: ,,Mutěnice - Místní komunikace ul. Pelcova, ul.Šlechtitelská
oprava místních komunikacíoo

Podmínky pro provedení p echodné rÍpravy provozu:

1. Provedení p echodné pravy provozu na místních komunikacích ul. Pelcova, ul.
Šlechtitelská v Mutěnicích musí bÍ v souladu s vyhláškou č. z94l2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích auprava a ízení provozu na
pozemních komunikacích.

oBEcNí ÚŘnoV MutěnicÍch, okr. HodonÍn



2. Dopravní značky a zaŤízení musí v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu' svynri
rozměry, barvami a technick mi požadavky odpovídat zvláštním technick; m p edpisťrm' keqfmi
jsou norma Čsx EN 12899 - 1 ,,Stálé svislé dopravní značení",technické podmínky TP 65 ,,Zášaďy
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
znaěky budou základní velikosti podle TP 65 a musí b t provedeny jako retroreflexní. Všechny
součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí b1it schváleného
Vpu.

3. P i realizaci p echodné ripravy provozu na místních komunikacích ul. Pelcova, ul.
Šlechtitelská v Mutěnicích nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
odborné provedení dopravního značení a prriběžnou kontrolu a ridrŽbu dopravního značení podle
tohoto stanovení zajistí SWIETELSKY stavební s.r.o.' Pražská 495,370 04 České Budějovice,
IČ: 480 355 99 adresa pro doručování SWIETELSKY stavební S.r.o.' oblast Hodonín, Brněnšká 42,
695 01 Hodoníry IČ: 48035599' odpovědná osoba za provedení urnístění dopravního značení a jeho
stav po dobu omezení Jaroslav Slováček, tel. 724 634 455.
Termín p echodné pravy provozu: 19.3. 2018 - 31.8.2018.
Realizace dopravního značení je moŽná ažpo nabytí ričinnosti opat ení obecné povahy.
Po ukončení rea|izace p echodné ripravy provozu na místních komunikacích ul. Pelcova, ul.
Šlechtitelská v Mutěnicích je povinností zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce
Policie ČR, rŘp JMK Dopravního inspektorátu Hodonín a zástupce Městského ri ad Hodonín,
odbor investic a uďržby.
Z dťrvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu mtlŽe Městsk; ri ad Hodonín, odbor investic a

udržby, zvlastního podnětu nebo zpodnětu p íslušného orgánu policie ČR, stanovit další dopravní
značky nebo zaŤízení, p ípadně stanovenou p echodnou pravu provozu změnit.

odrivodnění
Na základě podání SWIETELSKY stavební s.r.o.' Pražská 495,370 04 české Budějovice, IČ:
480 355 99 adresa pro doručování SWIETELSKY stavební S.r.o.' oblast Hodonín, Brněnská 42,695
0l Hodonín, IČ: 48035599, podané v zastoupení právnickou osobou SIGNEX KH B eclav, s.r.o.'
sídlem Bratislavská č.p. 929,69145 Podivín, IČ 26266610 ze dne 19.2.2018 o stanovení p echodné
ripravy na místních komunikacích ul. Pelcova, ul. Šlechtitelská v Mutěnicích v rámci
provedení stavby: ,,Mutěnice - Místní komunikace ul. Pelcova, ul. Šlechtitelská, oprava
místních komunikacíoo, vydal Městsky ri ad Hodonín, odbor investic audrŽby stanovení p echodné
pravy provozu na p edmětnych komunikacích, dle $ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o

silničním provozu po písemném vyjád ení p íslušného orgánu policie ze dne 14.2.2018 pod čj.:
KRPB-3 8l5zlČJ-20l8_060606, jako opat ení obecné povahy postupem dle části šesté (.$ 171 a
násl.) správního ádu.

Proti opat ení obecné povahy ne|ze podat opravny prost edek. Toto opat ení obecné povahy nab vá
činnosti pátym dnem po dni vyvěšení ve ejné vyhlášky.

otisk ri edního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic auďržby

4.

5.

6.

7.

8.



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

razítko a podpis oprávněné osoby

Toto opat ení nabyvá ričinnosti dnem:

obdrží:
o SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495,370 04 České Budějovice, IČ: 480 355 99 adresa pro

doručování SWIETE'LSKY stavební S.r.o.' oblast Hodonín, Brněnská 42,695 01 Hodonín, IČ:
48035599 v zastoupení SIGNEX KH B eclav' S.r.o.' sídlem Bratislavská č.p. 929,69145 Podivín,
lČ zazseato

o obec Mutěnice
o Policie ČR - okresní editelství, Dopravní inspektorát, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín

Dotčené osoby:

. V souladu s dikcí s Í72 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 ední desce

MěÚ Hodonín a na ri ední desce obec Mutěnice a současně bude zve ejněna zpťrsobem umoŽ ujícím
dálkoq 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 Městsk ad Hodonín, odbor OKASM, Národní tída25, 695 35 Hodonín
. obec Mutěnice

o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své ri ední desce na dobu nejméně 5 dn a o zpětné zaslání
potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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Mutěnice
ll. etapa
oprgva místních
ul. Slechtitelská

komunikací

p echodné dopravníznačení

uzavírka MK

ul. Pelcova' ul. Šlechtitetská
oprava místních komunikací

od 5.3.2018 - do 31.8.2018


