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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Hodonín,  odbor investic  a údržby podle  §  124  odst.  6  zákona č.  361/2000  Sb., o provozu na

pozemních komunikacích (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,

::.T;stáí::ek#u::iť:::ck:s:aryvke.ř:J;nž.Poř:'S;;:n|ý|ChMúuč,eě`:#|čo.mož:i5k|a;:CtááT:jzeánkiaadděa,Ěí,d,ozs:idpnráv3noi.C|k.:
2019 oznamuje v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
správní  řád)  zahájení  řízení  z moci  úřední  o  návrhu opatření  obecné  povahy  podle  §  171  a násl.  části  šesté
správního řádu a podle  §  77  odst.  1  písm.  c) zákona o silničním  provozu ve věci stanovení místní úpravy

provozu  na  místních  komunikaci  v obci  Mutěnice,  v místě  u].  Nová  Čtvrt',  ul.  Strmá  a  u].  Veselá,
spočívající v umístění dopravních značek, dle situace dopravního značení, vypracované firmou TRASIG s.r.o.,
Jízdárenská 590/2a, Dědice, 682 01  Vyškov,   IČ: 269 22151, ze dne 09/2019, zakázka č. 213/19, jejíž výtisk
zůstane jako doklad u zdejšího silničního správního úřadu.

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby v souladu s ustanovením §  172 odst.1  správního řádu návrh
stanovení místní úpravy provozu projednal s příslušným orgánem Policie České republiky, jehož vyjádření je
jedním z podkladů tohoto řízení.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na předmětných místních komunikacích v obci Mutěnice, v místě
ul. Nová Čtvrt', ul. Strmá a ul. Veselá se přímo dotýká zájmů žadatele, právnické osoby pověřené výkonem
vlastnických   práv   k  této   komunikaci,   dále   vlastníka  nemovitosti   sousedící   s průjezdním   úsekem   této
komunikace,  na  níž má být umístěno  předmětné  dopravní  značení  a dále  kteréhokoliv  účastníka silničního
provozu na předmětných místních komunikacích v obci Mutěnice.
Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na předmětných místních
komunikacích v obci Mutěnice se týká umístění dopravnmo značení v obci Mutěnice, okres Hodonín,
kraj Jihomoravský, dle grafické příLohy.

V  souladu  s  dikcí  §  172  odst.  4  správního  řádu může  k návrhu  stanovení  místní  úpravy  na  předmětných
místních  komunikacích  v obci  Mutěnice,  kdokoli, jehož práva,  povinnosti  nebo  zájmy  mohou  být tímto
opatřením  obecné  povahy  přímo  dotčeny,  uplatnit  u  Městského  úřad  Hodonín,  odboru  investic  a  údržby
písemné připomínky a v souladu s dikcí §  172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy
provozu  na  předmětných  místních  komunikacích  v k.ú.  Mutěnice,  vlastníci  nemovitostí, jejichž  práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, podat proti návrhu na Městský úřad Hodonín,  odbor investic a údržby písemné odůvodněné
námitky.
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Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby podle §  172 odst.1  správního řádu

vyzývá
dotčené  osoby,  aby k návrhu stanovení  místní  úpravy  provozu na  předmětných  místních  komunikacích
v k.ú. Mutěnice,  podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na Městský
úřad Hodonín, odbor investic a údržby ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných
připomínek je  správním  orgánem  stanovena v  souladu  s  dikcí  §  174  odst.  1  správního  řádu  za  podmínek
definovaných  v  §  39  správního  řádu  a  lhůta  k  podání  písemných  odůvodněných  námitek je  stanovena  v
ustanovení §  172 odst. 5 správního řádu.

Otisk úředního razítka

lng. Ludmi]a Živná
referent odboru investic a údržby

Toto oznámení o návrhu oDatření obecné Dovahv a vÝzva k uDlatnění DřiDomín.ek nebo námitek musí
bÝt vvvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hodonín a Obecního úřadu Mutěnice Do dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne:

/J„= íš6BÍEtýcJNÍ9ĚÍNÁ,%E
okres Hodonln

9
razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:

Sejmuto

razítko a podpis oprávněné osoby

•      Obec Mutěnice, Masarykova200, 696  ] l  Mutěnice
•      Policie čR, KŘ Policie JmK, územni' odbor vnější služby DI, Svatopluka čecha 7, 695 01  Hodom'n

(KRPB-229116/ČJ-2019Ú60606)
Imtčené osoby:

•      . V souladu s dikcí §  172 odst.1  správního řádu doručuje Městský úřad Hodonín toto oznámení 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. Patnáctým dnem po vyvěšení bude

písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.

Úřadv Dro vwěšení a t)odání zDráw o datu vwěšení a seimutí:
Městský úřad Hodom'n, odbor OKASM, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696  1 1  Mutěnice
se Žádostí bezodkladné vyvěšem' oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 30 dnů a o zpětné zaslání

potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořadovým  číslem  124020544-226055-191115080453
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  2  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 lnformačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 726595166 byla systémem přenesena dne  15.11.2019
v  06:31:37.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  15.11.2019  v  08:05:30.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda::é::|vea#fi;km?;Í:Eapč:sek::bv:tepl;.Te.::luĚ|Fs?.TevftáiřÉií:#FůV.ě6m,;5:b:e:Tf|ívá:n3;|e#:nif::tusipgenč:k

Sru.::iřfi;:ť#is2.,efse#ťávpnoiš.traa,sépéskleFfe7pl::,9isÉ]ť|rgl#o.r.7oačín]í.sř[:e#.dma:ZyýcEa:ck:ránneebk.-pperčoeť,u:;:í
označena časo\ým razítkem.  Datum a čas  15.11.2019 07:09:46, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo
kvalifikovaného  elektronického   časového  razítka  4C  48  AB,   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 podepsán kvalifikovaným elektronicldm podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  15.11.2019 v 08:05:45. Kvalifikovaný elektronic]ý
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokmentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření
p2aeg|:sáiěn#`ckeoftvi#áhácjftá:ťímuirodaeiekF5:ť|:žg|3og3i,s23?#Ůrár,.eedeonokvT|:ťk?ve=eJén:nsgL%em=g:

podpisu:  číslo  kvalifikovaného  certifikátu  pro  elektroniclý  podpis  50  7F  20,  kvalifikovaný  certifikát  pro

|š#io:.gůa%:ápr#sečíí:E#něs;##ořnřn4#:;.r:í#l.esEu|íe:iT:se:bbcu#řdí;i;aíí?Lv;n:;.ěz::::;:t::isg.:Ě
razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 15.11.2019

:E:SE:ÁPĚí[jšmKe\;L%#PÍS°S°by.kteráautorizovanoukonverridokumentuprovedia:

Otisk úřednmo razítka:

I ; , :`   (`   ,  í`` ,,:  ,'     '  ,;'<                124020544-226055-191115080453
i'.:`.;`;`...,;;::.:t:,:,.t,:i``;:i:l

Poznámka..
V době od weřejnění sez]'aamu zneplotněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifibkálu 50 7F 20, do provedení
autorizované konverze dokumentů mohlo dojá k gneplatněnl certifikátu.
Kontrolu  této  doloďcy  lze  provést  v  centrální  eNidenci  doložek  přístupné  vůsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
https://www.czechpoint.cÚoverovacidolozky.
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