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Městský úřad Hodonín, odbor investic aúdržby podle $ l24 odst. 6 zákonač.36112000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o zrrrěnách někteých ákonů, (dále jen zákon o si|ničním provozu) v p|atném
znění' jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích - na silnicích II. a III' třídy a na místních komunikacích, na zák|adě podání
právnické osoby T.o.o., spol. s r.o., Košinova 2967l103b' Krá|ovo Pole, 612 00 Brno, IC 469 61 526
podané v zastoupení zNAKoM s.r.o., Zengrova 269414,615 00 Brno, IČ: 262 64 641 (dáIe jen žaďatel),
vyďává podle ust. $ 77 odst. 1 písm. c) a odst' 5 zákona o silničním provozu stanovení přechodné úpralry
provozu:

OPATRENI OBECNE POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

IV380 v k.ú. Hodonín
IV380 Hodonín.Mutěnice, km cca 48'000 - 48'885
cca 885 m

druh uzavírky: částečná uzavírka
objízdná trasa: není navržena (po neuzavřené části vozovky)
v termínu: ve dnech: 19,2.2020,

28.2.2020.
5 .3 .2020

důvod: důvodem částečné uzavírky silnice IU380 je zajištění bezpečnosti dopravy při
provádění prací - Montáž a demontáž nadzemniho vedení přes silnici IV380'
z důvodu rea|izace stavby: ,,vN35, o. Lužice Písečné p.b 44.9l, obnova..,

spočívajícího v umístění přechodného dopravního značení, dle dokumentace Vypracované firmou ZNAKOM
s.r.o., Zengrova269414,615 00 Brno,Ič: 262 64 641, Přechodné dopravní znaěeni pro stavbu: ,,\^[35, o.
Lužice Písečné p.b 44-9|, obnova.., zakázka č. 20z00528o ze dne 3,2,2020, které bylo před
vydáním přechodné úpravy provozu odsouhlaseno příslušným orgánem Po|icie České republiky souhlasem
ze dne 6.2.2020 pod čj.: KRPB-3 | 17 5lČI-2020-060606 a vlastníkem silnice IU380 v k.ú. Hodonín - SÚS
JmK. oblast Hodonín. wiádření ze dne 10.2.2020.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
l. Provedení přechodné úpravy provozu' musí být v sou|adu s vyhláškou č. 294120|5 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a Íizení provozu na pozemních
komunikacích'

2' Dopravní mačky a zaÍíz'ení musí v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými
rozměry, barvami a technic\ými požadavky odpovídat zvláštnim technickým předpisům, kterými
jsou norma CsN EN 12899 - 1 ,,Stálé svislé dopravní značeni,,, technické podmínky TP 65 ,,Zásady

silnice:
v místě:
v délce:



pro dopravni značení na pozemních komunikacích.. (dále jen TP 65) a technické podmínky TP l33
,,Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích... Veškeré svislé dopravní
značky budou zák|adní ve|ikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny
současti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schvá|eného
typu.

3. Žadate| provede označení pracovního místa na IV380 v k.ú. Hodonín, dopravními značkami podle
dopravního značení zpracovaného firmou ZNAKOM s.r.o., Zengrova 269414, 615 00 Brno, IČ:
262 64 641, Přechodné dopravní značení pro stavbu: ,,vN35, o. Lužice Písečné p.b 44-9l,
obnova.., zakázka č. 20z00528o ze dne 3.2.2020, které bylo před vydáním přechodné úpravy
provozu odsouhlaseno příslušným orgánem Policie České republiky souhlasem ze dne 6,2.2020 pod
č j.: KRPB-3 1 |7 5 lČJ-2020-060606.

4. odborné provedení dopravního značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení podle
tohoto stanovení T.O.o., spo|. s r.o., Košinova 2967l103b, Královo Po|e, 612 00 Brno, IČ 469 6|
526.

5. Linkovým autobusům bude umožněn a zabezpečen průjezd předmětnou uzavírkou bez
nutnosti jejich odklonu.
Vozidlům zdravotnické záchranné služby a hasičům bude umoŽněn průjezd předmětnou uzavírkou
bezomezenÍ.
Rea|izace přechodné úpravy je podmíněna existencí rozhodnutí o uzavírce silnice IV380 v k.ú.
Hodonín v místě stavby v rámci provádění stavebních prací.
Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím:

ve dnech: 19.2.2020,
28.2.2020,
s. 3.2020

Po ukončeni rea|izace přechodné úpravy provozu na sil. IV380 v k.ú. Hodonín je povinností
zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, rŘp JMK Dopravního inspektorátu
Hodonín azástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic audržby.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu můŽe Městský úřad Hodonín, odbor investic a
ÚdrŽby, zvlastního podnětu nebo zpodnětu příslušného orgánu policie ČR, stanovit další dopravní
načky nebo zaÍízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

odůvodnění

Na základě podání právnické osoby T.o.o., spol. s r.o., Košinova 2967I103b, Krá|ovo Pole, ó12 00 Brno,
IC 469 61 526 podané v zastoupení ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694t4,615 00 Brno, IČ: 262 64 64l ze
dne |0.2.2020 o stanovení přechodné úpravy provozu na sil. IIl380 v k.ú. Hodonín, vydal Městsky úřad
Hodonín, odbor investic a udržby stanovení přechodné úpravy provozu' dle $ 77 odst. l písm. c) a odst. 5
zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie souhlasem ze ďne 6'2.2020
pod čj.: KRPB-3||75lCJ-2020-060606 a vlastníkem silnice IV380 vk.ú. Hodonín - SÚS JmK, ob|ast
Hodonín' vyjádření ze dne 10.2.2020,jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté ($ l71 a násl.)
správního řádu.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyh|ášky.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmi|aŽivná
referent odboru investic aúdržby
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Toto opatření obecné povahv musí bÝt wvěšeno po dobu 15.ti dnů. PátÝm dnem po vwěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne :'',/'?, ... :. . . .Z (.< .? . . . . . . . .
,/ GBEcruÍ Úngn

, r ' / .  " /  69f i " !1 l t t lUTENlCE
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razítko a podpis oprávněné osoby g

Toto opatření nabývá účinnosti dnem:

obdrží:
o T.o.o., spo|. s r.o., Košinova 2967t|03b, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 469 61 526 podané v

zastoupení zNAKoM s.r.o., Zengrova2694t4,ó15 00 Brno, Ič: 262 64 641
. Správa a ÚďrŽba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ob|ast Jih, Lidická

34461132A,690 03 Břec|av, pracoviště Hodonín
o obec Mutěnice
o Policie CR _ okresní ředite|ství, Dopravní inspektorát, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín (KRPB-

3 | |7 5 l ČJ -2020-060606)
Dotčené osoby:
o V souladu s dikcí $ 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městslqý úřad Hodonín toto roáodnutí 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, obec Mutěnice a současně bude zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkoqý přístup.

Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost považovánaza doručenou. Den doručeníje dnem zveřejnění
návrhu.

Úřadv pro vwěšení a podání zpráw o datu wvěšení a seimutí:
o Městský úřad Hodonín, odbor OKSM' Národní tříďa25,695 35 Hodonín
o obec Mutěnice

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

zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby
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