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VEŘEJNÁ -ÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský  úřad  Hodonín,  odbor  investic  a  údržby podle  §  124  odst.  6  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen zákon o  silničním
provozu)  v  platném  znění,  jako  příslušný  orgán  státni'  správy  ve  věcech  stanovení  místní  a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích H.  a IH. třídy a na místních
komunikacích, na základě žádosti právnické osoby Obce Mutěnice, Masarykova 200, 69611 Mutěnice,
IČ  285145 (dále jen žadatel),  vydává podle  ust.  §  77  odst.  1  písm.  c)  a  odst.  5  zákona  o  silničním

provozu stanovení přechodné úpravy provozu:

silnice:                            sil. II/380, III/4254 a místní komunikace -v obci Mutěnice
navržená úprava:          dle před]ožené situace přechodné úpravy provozu
termín:                          sobota l2.10.2019
důvod:                           z důvodu pořádání akce „Putování slováckým vinohradem"

spočívajícího v umístění přechodného dopravního značení dle dokumentace vypracované firmou TRASIG
s.r.o., č. zakázky 348/19 ze dne 09#019, Dokumentace přechodného dopravního značení, které bylo před

g#9.gžsT*#.f:VyKLmE:2###!roe]ng°oP6%S6[#yť##ťimsíT:[:C#8eoskaéH=„P4U2b5#smúF,=ťť
vyjádření ze dne 6. 9. 2019 a vlastníkem  místní komunikace  Obcí Mutěnice vyj. ze dne 9. 9. 2019.

Podmín]qr pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.    Provedení přechodné úpravy provozu, musí být v souladu s vyhláškou č.  294/2015  Sb., kterou

se  provádějí pravidla provozu  na pozemních komunikacích  a úprava  a řízem' provozu  na
pozemni'ch komunikacích.

2.    Dopravní značky  a zařízení musí v  souladu s  ust.  §  62  odst.  6  zákona o silničním provozu,  svými
rozměry,  barvami  a technickými  požadavky  odpovídat  zvláštním  technickým  předpisům,  kterými
jsou noma ČSN EN 12899 -1  „Stálé svislé dopravní značení", technické podmínky TP 65 „Zásady
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  základní  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  sil.  11/380,  111/4254  a  místní komunikace  -v  obci
Mutěnice nesmi' dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
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4.    Žadatel   provede   označení   pracovního   místa   dopravními   značkami   podle   doprayního
zpracovaného firmou TRASIG s.r.o.„  odsouhlasené Okresním ředitelstvím policie CRdopravním
inspektorátemHodonínzedne9.9.2019podč.j.:KRPB-200491/ČJ-2019-060606.

5.    Odbomé  provedení  dopravního  značení  a průběžnou kontrolu a údržbu dopvravního  značení podle
tohoto stanovení zajistí Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696  11 Mutěnice, IC 285145.

6.    Realizace přechodné úpravy je podmíněna existencí rozhodnutí o uzavírce ul. Vinařská v Mutěnicích
v rámci pořádání akce „Putování slováckým vinohradem"

7.    Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím.
1.    Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na sil. 11/380, 111/4254 a místní komunikace - v

obci Mutěnice je povinností žadatele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, KŘP JMK
Dopravního inspektorátu Hodonín a zástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic a údržby.

2.    Z důvodu  zajištění  bezpečnosti  silničního  provo2u  může  Městský  úřad  Hodonín,  odbor  investic  a
údržby,  z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného  orgánu policie  ČR,  stanovit další dopravní
2načky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

Odůvodnění

Na základě podání právnické osoby Obce Mutěnice, Masarykova 200, 69611  Mutěnice, IČ 285145  ze dne
10.9.2019  o stanovení přechodné úpravy provozu na sil.11/380,111/4254  a místní komunikace -v obci
Mutěnice vydal Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby stanovení přechodné úpravy provozu, dle §
77 odst.  1  písm. c)   a  odst. 5 zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánp Policie
ze  dne  9.9.2019  pod  č.j.:  KRPB-200491/ČJ-2019-060606  vlastm'kem  silnic  11/380  a  111/4254  -SUS  JmK,
vyjádření  ze  dne 6.  9.  2019  a vlastníkem   místní  komunikace  Obcí  Mutěnice vyj.  ze  dne  9.  9.  2019, 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
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

lng. Ludmi]a Živná
referent odboru investic a údržby

Toto oDatŤení obecné Dovahv musí bÝl vvvěšeno Do dobu  15-ti dnů. PátÝm dnem i)o vwěšení
nabÝvá toto oi)atření účinnosti.

vyvěšenodne:...%ó9BÉZcffi.Ř.ÁĎ.

/    69611MUTĚNICE
:,/-.------

okres Hodonín
9

razítko a podpis oprávněné osoby

Toto opatření nabývá účinnosti dnem:  ..................
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Obdrží:

Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696  11  Mutěnice
Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., oblast Hodonín, Bměnská 3254,695  15 Hodonín
Policie ČR -Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín (KRPB-

200491/ČJ-2019-060606)

Dotčené osoby:
•     V souladu s dikcí §  172 odst.1  správního řádu doručuje Městský úřad Hodonín toto rozhodnutí o návrhu

opatření  obecné  povahy  dotčeným  osobám  veřejnou  vyhláškou.  Doručení  veřejnou  vyhláškou  bude

provedeno  v  souladu  s  ustanovením  §  25  správního  řádu tak,  že  se  písemnost vyvěsí  na  úřední  desce
Měú  Hodonín,  Oú  Mutěnice  a  současně  bude  zveřejněna  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup.
Toto  opatření  obecné  povahy  nabývá  v souladu  s ust.  §  77  odst.  5)  zákona  o  provozu  na  pozemních
komunikacích účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Úřadv Dro vvvěšení a Dodání zDráw o datu vvvěšení a seimutí:
•       Městský úřad Hodonín, odbor oKASM, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
•       Obecní úřad Mutěnice  -  se  žádostí o  bezodkladné vyvěšení  rozhodnutí na své úřední desce  na dobu

nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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#akonverzezmociuředmdodokumentuvhstmnepodobě
Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vznild  pod  pořadovým  číslem  122177507-226055-190913093004
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  3  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje  správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 708612149 byla systémem přenesena dne  11.09.2019
v  14:55:45.  Platnost  datové  zprávy byla  ověřena  dne  13.09.2019  v  09:30:44.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

Íríř::iíĚaÉjo;±?;:#?Éjt:ařs:3::stí.:ic:::7;:jí.i#iříŤioír.hT3;FiŤ:ÍÉÍÉ:.edíaífigĚ:ci3aÉEatneík:1Íjp:r:íí:eijti:
oziiačena časovým razítkem. Datm a čas 13.09.2019 08: 16:49, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného  elektronického  časového  razítka  4C  48  AC,  časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].
Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podq)sán kvalifikovaným elektroniclm podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  13.09.2019 v 09:30:56. Kvalifkovaný elektronický
podpis  byl  shledán platným  (dok`ment  nebyl  ziněněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

:]3e.#:2%:šyo%:2dg:íógpyůoda:reo:edána:í#š;:éeíej:[ěenámouri:;#p:d3:gu:ag:]noýc*ac[:#jť#géhťgftéíť#%r:

;1ůe;E:o:E:E.u#sE.g.e:b:#dffíBi,:íťž::dl:gěořeTEÍsc:ií=.n#:i:e:`s:j#oaáĚdE,ž#spÉg2í#,rM%,o#É`.14:7:1iín#
00284891] . Elektronický podpis nebyl označen časo\ým razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 13.09.2019

:E&PĚ']jšmKeů%#Pisosoby.kteráautorkovanoukonveridokumentuproved]a:

Otisk úřednmo razi'tka:

ffifiHHEfill
122177507-226055-190913093004

Poznámka:
Kontrolu  této  doloďcy  lze  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
hups../Nww.czechpoínt.cz/overovacidolozky.
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