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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  silničm'm  provozu)  v platném
znění,  jako  příslušný  orgán  státní  správy  ve   věcech  stanovení  místní  a  přechodné   úpravy   provozu  na

pozemních  komunikacích  -  na  silnicích  11.  a  lIJ.  třídy  a  na  místních  komunikacích,   na  základě  žádosti
právnické  osoby  ELSO  SYSTÉM,  spol.  s,r.o.,  ZIínská  419,  763  16  Fryšták,  IČ  60748303  (dále  jen
žadatel) ze dne  11.  11. 2020, po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím Policie JMK, DI
Hodonín (dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o si]ničním provozu) a po předchozím projednání
se  Správou  a údržbou  silnic  Jihomoravského  kraje,  Žerotínovo  nám.  449/3,  Bmo,  příspěvková  organizace
kraje, oblast Jih (organizace  pověřená výkonem vlastnických práv k   sil..11. a 111. třídy)

stanovuje
podle ust.  § 77 odst.  1  písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu

přechodnou úpravu provozu

na MK v úseku podé] že]eznice Hodonín -Zaječí v k.ú. Mutěnice

navržená úprava:    dle   situace   přechodného   dopravního   značení   zpracované   firmou   TRASIG   s.r.o.,
Jízdárenská  590/2a,   682  01   Vyškov,   pobočka  Hodonín.   IČ   269 221   51,  č.   zakázky
511/20 ze dne  11/2020

termín:                        od l6.1l. 2020 -30. 6. 202l
důvod:                         z důvodu  zvýšení  bezpečnosti  dopravy  při  provádění  stavebních  i)rací  v rámci

stavby: „Mutěnice -rozšíření kanalizační sítě".

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.    Provedení  přechodné  úpravy  provozu  v rámci  realizace  stavby:  „Mutěnice  -rozšíření  kanalizační

sítě"   miBí   být  v   souladu  s  vyhláškou  č.   294/2015   Sb„   kterou  se   provádějí  pravidla  provozu  na
pozemních komunikacích a úprava a řízeni' provozu na pozemni'ch komunikacích.

2.    Dopravní  značky  a  zařízení  musí  v  souladu  s  ust.  §  62  odst.  6  zákona  o  sihičním  provozu,  svými
rozměry.  barvami  a technickými  požadavky  odpovídat zvláštním  technickým  předpisům,  kterými jsou
norma  ČSN  EN  12899  -  1  „Stálé  svislé  dopravní  značení.`,  technické  podmínky  TP  66  „Zásady  pro
označování  pracovních  míst   na  pozemních  komunikacích`..   Veškeré  svislé  dopravní  značky  budou
zák]adni'  velikosti  podle  TP  66  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   dotčené   komunikaci   nesmí  dojít  ke   znečištěni'   nebo

poškození dotčených pozemních komunikací.
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4.    Odbomé  provedení  dopravni'ho  značení  a  průběžnou  kontrolu  a  údržbu  dopravního  značení  po  dobu
omezení podle tohoto stanovení zajistí právnická osoba ELS0 SYSTÉM, spol. s.r.o., Zlínská 419, 763
16 Fryšták, IČ 60748303.

5.    Temín přechodné úpravy provozu: od 16.11. 2020 -30. 6. 2021
6.    Realizace dopravnmo značem'je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.
7.     Po  ukončení  realizace  přechodné  úpravy  provozu  na  dotčené  komunikaci je  povinností  zhotovitele  o

této   skutečností   int`omovat  zástupce   Policie   ČR,   KŘP  JMK   Dopravního   inspektorátu   Hodonín   a
zástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic a údržby.

8.     Z důvodu   zajištění   bezpečnosti   silničního  provozu  může   Městský   úřad   Hodonín,   odbor  investic   a
údržby,  z vlastni'ho  podnětu  nebo  z podnětu  příslušného  orgánu  policie  ČR,  stanovit  další  dopravní
značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

Odůvodnění
Na  základě  žádosti  právnické  osoby  ELSO  SYSTÉM,  spol.  s.r.o.,  Zlínská  419,  763   16  Fryšták,  IČ
60748303  ze  dne  11.   11.  2020  o  stanovení  přechodné  úpravy  provozu  na  MK  v úseku  podél  železnice
Hodonín  -  Zaječí  v k.ú.  Mutěnice  v rámci  realízace  stavby:  „Mutěnice  -  rozšíření  k.ana]izační  sítě",
vydal  Městský  úřad  Hodonín,  odbor  investic  a údržby  stanoveni'  přechodné  úpravy  provozu  na předmětné
komunikaci.  dle   §  77  odst.   1   písm.   c)     a  odst.   5  zákona  o  silničním  provozu  po  písemném  vyjádření

příslušného   orgánu  policie   ze  dne   10.11.   2020   pod  č.j.:   KRPB-211420/ČJ-2020-060606,  jako   opatření
obecné povahy postupem dle části Šesté (§  I 71  a násl.) správního řádu.

Proti   opatřem'   obecné   povahy   nelze   podat   opravný   prostředek.   Toto   opatřem'   obecné   povahy   nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

lng. Ludmila Živná
referent odboru investic a údržby

Toto oi)atření obecné povaliv musí bÝt vwěšeno  i)o dobu  15-ti dnů.  Pátým. dnem  Do vwěšení nabÝvá
toto oDatření účinnosti.

vyvěšenodne:..€é....'Ů7riÉ%€Nf.Ů.ŘÁD

*/         69611MUTĚNICE
razítkoapodpisoprávněnétitdBÍHgodonÍn

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

Sejmuto

razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:
ELSO SYSTEM, spol.  s.i..o.. Zlínská 419, 76316 Fryšták
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno,
oblast Jih. Lidická 3446/132A, 690 03  Břeclav, pracoviště Hodonín
Obec Mutěnice
Policie  ČR,  Krajské  ředitelstvi'  policie  Jihomoravského  kraje,  Dopravní  inspektorát,  Svatopluka  Čecha  7,
69501  Hodonín (KRPB-2l 1420/ČJ-2020-060606)

2/3



Dotčené osoby:
V souladu s dikcí §  173  odst.  1  správního řádu doručuje Městský úřad Hodoni'n toto opatření obecné povahy
dotčeným   osobám   veřejnou   vyhláškou.    Doručení   veřejnou   vyhláškou   bude   prgvedeno   v   soutadu   s
ustanovením  §  25  správního  řádu  tak,  že  se  písemnost  vyvěsí  na  úřední  desce  Měu  Hodonín  a na  úřední
desce Obce Mutěnice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  Pátým dnem  po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.

Úřadv Dro vvvěšení a podání zt)ráw o datu vvvěšení a seimutí:
Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Národní tři'da 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

zasláni' potvrzeného vyvěšeni' po uvedenou dobu.

Plainos(do1L11ff_12ír8.L92'""'°
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žka konverze z moci úředm' do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokment  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořadovým  číslem  133782235-226055-201124091955
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 845555894 byla systémem přenesena dne 23.11.2020
v  14:04:19.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  24.11.2020  v  09:20:26.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  ceftifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda::é:ek[:#ť::cvkaén#agc°eskn#:a;ee[:e:í:S]čUíÍ::cTftíf[řkei::ícoh]dgžěrz%;:°ceEfia±?tn°buy]e];házníf5:tusípgenč:Í

gru.?,iřfiťeddMcnfs,e:;w€e;ř,rapočš:;iés::iu3::k,|nEfferE3Lp:'kásyátaéčmka:3t:vy;cftpe,s#aánoeáač_en:r:ads:k#
razítkem.  Datum  a  čas  24.11.2020  07:04:02,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronického časového razítka 0140 71 A4, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualiried CA 5, Česká
pošta, s.p..

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokment obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektroniclú podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.11.2020 v 09:20:38. Kvalifikovaný elektronický
podpis  byl  shledán  platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

2`4e.#.o2%žokýo3?3d3P,ios8?ytoda::o:edána:ifiťš;=éeáejá|ěená=uri:iám.;dFi::!ag:|:ýc#Ej|#jtiitiéh?%nfté.ťů#

!lge#oo:v:Figadspžť;b`á#íčieeJ:C:á::d:ůl.:::ii:Pšs:t:Cie:ftnl:fid:žt?P;::16ií.Í2TÍ,EÍ4#.eosg:l:p.:Íí:ťs:E?#:oi;1áfišeop:#
nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště : Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 24.11.2020

:E:f;;2ÁPE,|jšmKei;L3#pisosoby,kteráautorkovanoukonveridokumentuprovedla:

Otisk úředního razítka:

ffiffiffiffiíHll
33782235-226055-201124091955
'/

Pouúmka:
Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  cer[trální  evidenci  dolo
https..//www.czechpointcz/overoivacidolozky.

přístupné  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese








