
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor investic a údržby

praL`oviště:  Národní iři'da 25`  695  35  Hodonín

Sp.Z;?...      MUIIO    11065/2019 0Iau
Č.j.:          MUIIOCJ  67419/2019
Datum :     2019-09-25

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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  státní  správy  ve  věcech  stanovení  místní  a  přechodné  úpravy  provozu  na
pozemních  komunikacích  -  na  silnicích  11.  a  111.  třídy  a  na  místních  komunikacích,  na  základě  podání
právnické   osoby   Lesy  Horňácko,  s.r.o.,   Vítězná   1228/13,   696  01   Rohatec,   IČ   28302630   podané  v
zastoupení  SIGNEX  KH  Břeclav  s.r.o.,  Bratislavská  č.p.  929,  691   45  Podivín,  IČ:  26266610  (dále  jen
žadatel), vydává podle ust.  § 77 odst.  1  písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení přechodné
úpravy provozu :

silnice:
v místě:
v délce:
druh uzavírky:
objízdná trasa:
délka objížďky:
v temínu:

v době:
důvod:

11/380 v k.ú. Hodonín
v úseku od křižovatky se si].11/431 k železničnímu přejezdu P7169  na sil.  11/380
cca 3600 m
úphá uzavírka
trasa objížd']qr Hodonín-Dubňany-Mutěnice pro oba směry, MIMO BUS
105 km
víkend a v pracovní době kácení:  od 19. 10. 2019 -  do 20. 10. 2019

od 6:00 hodin  do 20:00 hodin
zajištění bezpečnosti provozu v rámci stavby: Obnova stromořadí mezi
tratí a silnicí 11/380 v úseku Mutěnice Hodonín, 111. etapa (Kácení
vzrostlých stromů)

spočívajícího v umístění přechodného dopravního značení,  dle dokumentace vypracované firmou SIGNEX
KH  Břeclav   s.r.o.,   Bratislavská  č.p.   929,   691   45   Podivín,   IČ:   26266610,   Dokumentace   přechodného
dopravního  značení  pro   stavbu:   Obnova  stromořadí  mezi  tratí  a   silnicí  11/380  v úseku   Mutěnice
Hodonín,  111.  etapa  (Kácení  vzrostlých  stromů),  které  bylo  před  vydáním  přechodné  úpravy  provozu
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ze dne  17. 9. 2019.

Podmínlqr 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 řízení  provozu na pozemních
komunikacích.

2.    Dopravní  2načky  a zařízení musí  v  souladu s  ust.  §  62  odst.  6  zákona o  silničním  provozu,  svými
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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

3.žapdua.telprovedeoznačenípracovníhomístana11/380vk.ú.Hodonín,dopravnímiznačkamipodle
dopravního značení zpracovaného firmou SIGNEX KH Břeclav s.r.o., Bratislavská č.p. 929, 69145
Podivín,   IČ:   26266610,   Dokumentace   přechodného   dopravního   značení   pro   stavbu:   Obnova
stromořadí mezi tratí a silnicí 11/380 v úseku Mutěnice Hodonín, 111. etapa (Kácení vzrostlých
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4.    Odbomé  provedení  dopravního  značení  a průběžnou kontrolu a údržbu  dopravního  značení  podle

tohoto stanovení zajistí Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná 1228/13, 696 01  Rohatec, IČ 28302630.
5.    Linkovým   autobusům   bude   umožněn   a   zabezpečen   průjezd   předmětnou   uzavírkou   bez

nutnosti jejich odklonu.
6.    Vozidlům zdravotnické záchranné  služby a hasičům bude umožněn průjezd předmětnou uzavírkou

bez omezení.
7.    Realizace  přechodné  úpravy  je  podmíněna  existencí  rozhodnutí  o  uzavírce  silnice  IL/380  v k.ú.

Hodonín v místě stavby v rámci provádění stavebních prací.
8.    Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím:

vikend a v pracovní době kácení:  od 19. 10. 2019 -  do 20. 10. 2019
9.    Po  ukončení  realizace  přechodné  úpravy  provozu  na  sil.11/380  v k.ú.  Hodonín  je  povimostí

zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, KŘP JMK Dopravního inspektorátu
Hodonín a zástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic a údržby.

10.  Z důvodu  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu  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 Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná 1228/13, 696 01  Rohatec, IČ 28302630
podané v zastoupení SIGNEX KH Břeclav s.r.o., Bratislavská č.p. 929, 69145 Podivín, IČ: 26266610 ze dne
20.  9.  2018  o  stanovení  přechodné  úpravy  provozu  na  sil.11/380  v k.ú.  Hodonín,    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 orgánu Policie souhlasem ze dne  10.9.2019

pod  č.j.:  KRPB-201457/ČJ-2018-060606  a  vlastníkem  silnice  IU380  v k.ú.  Hodonín  -SÚS  JmK,  oblast
Hodonín, vyjádření ze dne  17.  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
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Toto oDatření obecné Dovahv musí bÝt vwěšeno i)o dobu  15-ti dnů. PátÝm dnem Do vvvěšení
nabÝvá toto oDatření účinnosti.

/     69611M
okres  Hodonln

razítko a podpis oprávněné os8by

Vyvěšeno

-;-,: --

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

Sejmuto dne

razítko a podpis oprávněné osoby

Obdriží:
•       Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná l228/13, 696 01 Rohatec, IČ 28302630 podané v zastoupení sIGNEX

KII Břeclav s.r.o., Bratislavská č.p. 929, 69145 Podivín, IČ: 26266610
•       Správa  a  údržba  silnic   Jihomoravského   kraje,   příspěvková  organizace   kraje,   oblast  Jih,   Lidická

3446/132A, 690 03 Břeclav, pracoviště Hodonín
•      MěstoDubňany
•       Obec Mutěnice
•       Policie čR -Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, Velkomoravská l6, 695 29 Hodonín (KRPB-

201457/ČJ-2018"0606)
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,  Město  Dubňany,  Obec  Mutěnice  a  současně  bude  zveřejněna způsobem  umožňujícím
dálko\ý  přístup.  Pátým dnem po  vyvěšení  bude  písemnost považována za doručenou.  Den doručem' je
dnem zveřej nění návrhu.

Úřadv Dro vwěšení a Dodání zDráw o datu vvvěšení a seimutí:
•       Městský úřad Hodonín, odbor oKSM, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
•      MěstoDubňany
•       Obec Mutěnice

-se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu nejméně  15 dnů a o zpětné

zaslání potvrzeného vyvěšem' po uvedenou dobu.
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Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořado\ým  číslem  122512708-226055-190925135917
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 hfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 712440973 byla systémem přenesena dne 25.09.2019
v  13:54:29.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  25.09.2019  v  13:59:32.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  ceriifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda#gea#fi;km?:#apč::#:bv:te.lyget:,luč.Fst.TevriáiřÉkíá:h3dFůV3ě6m,;3:b:e:Tfi#3;|e#nif5:tus.pgenč:á

Sru.::iřfi::ťúáis2.,efseť#ťLoišttraa,sépéskleFfe7pl::|9isÉ]ťi?I#o.r.Foaán,í.sĚs|:eEodm?:±yýc±:c±ránneebk.-pperčoeťu:;:í
označena časoiým razítkem. Datum a čas 25.09.2019  13:55:21,  číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného  elekďonického  časového  razítka  4C  48  AB,  časové  razítko  bylo  vydáno  Postsignum
Qua]ified 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 elektronicl% podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 25.09.2019 v  13:59:41. Kvalifikovaný elektroniclý
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření
p2ag|oasáiěn?.aiifiťeo#Eáhá#1iťi:ErodaeieT5:#;C.žgi3oi3i:s20?#tráťjeede.nokvť|:ikgvežinín:g#:emťi
podpisu:  číslo  kvalifikovaného  certifikátu  pro  elektroniclý podpis  38 AF  68,  kvalifikovaný  certifikát  pro

š#o:.gáa%iápr#sečbž:z#ěs;#Íkd:.řnřn4#é?:pS.rF#o#'lesÉu|íecsiT:seábcu#d::í;aíí?iv;n:;.ěg:::;it::aisgo:#
razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 25.09.2019

řE:SE:;PŠí[jšmKe\;L3Ů°Ádpís°S°by.kteráautorÉovanoukonverridokumentuprovedia:

Otisk úřednmo razi'tka:

:ÍÍ:iii:i-:iíi..Íli
122512708-226055-190925135917

Poznámka..
V době od uveřejnění sezi'iamu zneplatněných certif iucátů, vůčí kterému byla ověřována platnost certif ikátu 38 AF 68, do provedení
autorízované korwerze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátLL
Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  působem  umožňujícím  dálkoý  přístup  na  adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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Stavající DZ zakýt / zrušR:                 ,^Ó`.,``  \

sil. 11/380 Mutěnice i Hodonín
kácení stromů i 111. etapa



Situace širších vztahů
OBJÍZDNÁ TRASA -mimo BUS IDS JMK



MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor investic a údržby

praco\'iště:  Národní třída 25.  695  35  H(]donín

C.j.:                           MUIIOCJ  67369/2019
Spzn:                      MUIIO    11065/2019 0Iau
VYŘIZUJE:          Ing. Živná
TEL.:                           518  316 331
FAX:                         518 353  686
E-MAIL :                zivna. ludm i la@muho donin. c z
DATUM:                 2019-09-25

Oznámení o zaháÉení sDrávního řízení

Městský úřad v Hodoníně,  odbor investic  a údržby jako věcně  a místně příslušný správní orgán oznamuje
podle  §  47  odst.  1  zákona č.  500/2004  Sb.,  správm' řád v  platném  zněm'  (dále jen  „správni' řád")  zahájeni'
správního  řízení  na  základě  žádosti  právnické  osoby  Lesy  Horňácko,  s.r.o.,  Vítězná   1228/13,  696  01
Rohatec,  IČ  28302630  podané  v  zastoupení  SIGNEX  KII  Břeclav  s.r.o.,  Bratislavská  č.p.  929,  691   45
Podivín, IČ: 26266610 (dále jen žadatel), týkající se povolení úplné uzavírky silnice siLnice 11/380 Hodonínl
Mutěnice,  podle  §  24  zákona  č.   13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
z důvodu zajištění bezpečnosti dopravy při provádění prací - Obnova  stromořadí mezi tratí a  silnicí
11/380 v úseku Mutěnice Hodonín,111. etapa (Kácení vzrostUch stromů):

Povo]ení úDlné uzavírkv silnice 11/380 Hodonín-Mutěnice:
I     v místě od křižovatkv se siL II/431 k železničnímu Dřeiezdu p7169  na si]. II/380.
-      vdélcecca3600m.
-      v termínu:  víkend a v Dracovní době kácení:   od 19. 10. 2019 -  do 20. 10. 2019

-vdobě: od6:00hodin  do20:00hodin
I     Objížďka vedena obousměrně Hodonín-Dubňany-Mutěnice pro oba směry, MIMO BUS,
-     délka objížďkycca l05 km.

DDůvodem  uzavírky je  zajištění bezpečnosti  provozu  v rámci  stavby:  Obnova  stromořadí mezi  tratí a
siLnicí 11/380 v úseku Mutěnice Hodonín, 111. etapa (Kácení vzrostlých stromů)

V  souladu  s ustanovením  §  44  odst.  1  správního  řádu  bylo  předmětné  řízem'  zahájeno  doručením  Žádosti
Městskému úřadu v Hodoníně, odboru investic a údržby dne 23. 09. 2019.

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby oznamuje, že má shromážděny všechny podklady pro vydání
rozhodnutí v  řízení,  které je  vedeno  u zdejšího  silničního  správního  úřadu pod  spisovou značkou  MUIIO
11065/2019  0Iau  a podle  §  36  odst.  3  správního  řádu  dává účastnikům  tohoto  správního  řízem'  možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

USNESENÍ

Městslý úřad Hodonín, odbor investic a údržby v řízení o Žádosti právnické osoby Lesy Horňácko, s.r.o„
Vítězná   1228/13,   696   01   Rohatec,   IČ   28302630   podané   v   zastoupem'   SIGNEX   KII   Břeclav   s.r.o.,
Bratislavská č.p.  929, 69145  Podivín,  IČ:  26266610 (dále jen žadatel), týkající se povolení úplné uzavíri[y
silnice 11/380 Hodonín-Mutěnice z důvodu Kácení vzrostlých stromů, podle § 24 zákona č.13/1997 Sb., o
ppozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 36 odst.  1  správního řádu takto:
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Účastníci  správního  řízení,  vedeného  u zdejšího  silničního  správního  úřadu pod spisovou značkou
11065/2019 0Iau,
mohou  činit  návrhy  na  dokazování ve  Lhůtě  tří  pracovních  dnů  ode  dne  doručení  tohoto  usnesení
doručením na Městský  úřad  Hodonín,  odbor  investic  a údržby ve  stanovené  lhůtě.  Po  uplynutí této  lhůty
bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením  §  36 odst.  1  správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy  po  celou  dobu  řízení  až  do  vydání  rozhodnutí  v  předmětné  věci;  správní  orgán  může  usnesením
prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.
Tento způsob vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení
podle § 6 odst.1, 2 správního řádu.

Poučení:

Proti  tomuto   usnesení   se   můžete   odvolat  do   15-ti   dnů  ode   dne  jeho   doručení   ke,  Krajskému  úřadu
Jihomoravského  kraje  v Brně,  Žerotínovo  náměstí  449/3,  prostřednictvím  odboru  lau  Městského  úřadu
Hodonín.
Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úřednmo razítka

lng. Ludmila Živná
referent odboru investic a údržby

Rozdělovník - účastníci řízení:
Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná 1228/13, 696 01  Rohatec v zastoupení SIGNEX KII Břeclav s.r.o.,
Bratislavská č.p. 929, 69145 Podivín
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Lidická 3446/132A,
690 03 Břeclav, pracoviště Hodonín
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 61143 Bmo
Město Dubňany
Obec Mutěnice
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