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V Hodoníně dne 22.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Hodonín,  odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle  §  124 odst.  5  zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním.provozu") na návrh, který podal

Obec Mutěnice, IČ0 00285145, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst.1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a §  172
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace:   místní komunikace

kat. území:       k.ú, Mutěnice

ulice :                Vinařská

temín:              23.07. -19.09.2021

ákce:                Mutěnice ul. Vinařská rekonstrukce chodniků

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.    Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č.  294/2015  Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899 -1  (73  7030) „Stálé svislé
dopravní  značení"  a  technickými  podmínkami  TP  66  Zásady  pro  označování  pracovních  míst  na
pozemních komunikacích. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle ČSN
EN  12899-1  (73  7030)  a TP 66 v reflemím provedení.  Všechny součásti dopravních značek (patka,
sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

2.    Trvalé  dopravní značení, které je v rozporu s přechodným  dopravním  značením bude  překryto  a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

3.    Osazení   dopravního   značení   zajistí   navrhovatel.   Za  řádné   provedení   dopravně   bezpečnostního
opatření, odbomou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný.

4.    Po  osazení  přechodného  dopravního  značení  a  před  započetím  prací  je  nutno  infomovat  orgán
policie ČR.
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5.    Při  realizaci  přechodné  úpravy  provozu  nesmí  dojít  k znečištění  nebo  poškození  dotčené  pozemní

komunikace.
6.    Pokud  pominou  důvody  pro  umístění  přechodného  dopravního  značení  přede  dnem  stanoveným

v rozhodnutí,  musí  být  dopravní  značení  okamžitě  odstraněno,  součásti  a  příslušenství  pozemní

5:gmá=:í5::íecíuevádRe.nyd°PůV°dníh°Stavuatatoskutečnostneprodleněomámenasprávnímuorgánua
7.    Z důvodu  zajištění   bezpečnosti   silničního  provozu  může   správní   orgán   stanovit  další   dopravní

značení,  případně  stanovené  dopravní  značení  změnit.  Povinností  navrhovatele je  zajistit  okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.

8'.    Odpovědná   osoba   za  řádné   provedení   dopravně   bezpečnostního   opatření   -  odbornou   montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho průběžnou kontrolu a případné udržování po celou
dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasného odstranění:  SPEHO s.r.o., Famí č.p.1172, 696
1 1 Mutěnice, pan Martin Lamáček, tel. 725 208 084.

Odůvodnění:
Navrhovatel podal dne  16.07.2021  návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z
důvodu  zajištěm'  bezpečnosti  silničního  provozu  během  stavebních  prací  v rámci  stavby:  Mutěnice  ul.
Vinařská rekonstrukce chodníků.

Přechodná úprava provozuje stanovena v době od 23.07. -19.09.2021.

pMoědsí:Euý:aavdrhE::toe::n,aodpboorp:to::á::iíti:ddsot,ačneonvýiLpř:rcghiden:ú.úop|:3reu%rEv:"vinz:zsÍ,kJ3:špdoodpar:;::
inženýrských  opatření  odsouhlasená  Policií  ČR  -DI  Hodonín  dne  16.07.2021  č.j.  KRPB-128089/ČJ-
2021 -060606.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu,
a  proto  stanovil  přechodnou  úpravu  provozu  na  dotčených  komunikacích  opatřením  obecné  povahy
postupem  podle  ust.  §   171   a  následujících  části  Šesté  zákona  č.  500/2004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").

Poučení:
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb„ v platném znění:
• příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání

připomínek a námitek
• opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení

V souladu s ustanovením §  173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
• proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřadu



/ Č.j. MUHOCJ  48463/2021 str.  3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

V elektrorické Dodobě:

Zveřejněno od: 2, t ` r - 2 é} 2 1

ÚBECNÍ  ÚŘAD

/ 69611  MUTĚN!CEýů- okres  Hodonín
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektrorické Dodobě:

Zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Přfloha:
-      Situace dopravního značení.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11  Mutěnice
2. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv

sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11 Mutěnice

dotčené správní úřady
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: jydai6g

sídlo: Sv. Čecha 7, 695 01  Hodonín 1  (KRPB-128089/ČJ-2021-060606)

ostatní
4. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
5. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696  11 Mutěnice

na vědomí
6. SPEHO s.r.o., IDDS: pm43kzz

sídlo: Farní č.p.1172, 69611  Mutěnice
7. TRASIG s. r. o., IDDS: whq76r5

sídlo: Jízdárenská č.p. 590/2a, Dědice, 682 01  Vyškov  1



#ožkakonverzezmociuředmdodokumentuvhstimepodobě
Tento  dokument  v  listinné  podobě,  který  vzni]d  pod  pořado\ým  číslem  140335492-226055-210726124918
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 931043918 byla systémem přenesena dne 23.07.2021
v  10:32:50.  Platnost  datové  zprávy byla  ověřena  dne  26.07.2021  v  12:49:27.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda;:é:e#Í::1f:cvkťEagcoeskn#:a;eel:e:i:slčuí:::cťftŤřkei::íc.h|d5ů5Věč|;ž::oc:riTfia#obuy|elůhdránif::tusipgenč:É

3ruo::iřfi:ádíMicnfs,e:;ft€e;g.rapočš::iés::Lu3:.9ky|nEf|oerE:cipcíkásyátaéčmka:3á:vy;égeťs#aán.eáač-en:r:ads:k#
razítkem.  Datum  a  čas  23.07.2021  12:40:24,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 71 FF, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qualified 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 dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovriým elektronicl% podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 26.07.2021  v 12:49:35. Kvalifikovaný elektronický
podpis  byl  shledán platným  (dokument  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

216e.#?2ižp|T?5d2P:ios8?yůoda::o:edf::ifiťš;géeiejg|ěená=uri:žám.:dg|i=!ag:|:ýcŘá:#iťtáúiffiéh?grié.i#:r:

;`.es#o.mť:g.ep=ds:±:b`#1e,Eciáhkvdaů`i:kmovpa:sý,sciegftniá#ur:|ieí.3Fčžc4?.Peosdkáisp:#s?p?.ť.a;i.fiáeo.T#
osobu Ludmila Živná, referent, odbor investic a údržby, 622241, Město Hodonín. Uznávaný elektronický
podpis byl označen platným kvalifkovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektroniclý časovým

:zí4g:3:.Vyúgeiíma;ivfieŤmovr=#?oá:#v3t:1a=i3:#2%|č%S9:š#2o:gí#Ly;:iíxšřvea=éhťecáíig.7ri?#:
časové  razítko  01  40  71  A1,  časové  razítko  bylo  vydáno  kvalifikovaným  poskytovatelem  Postsignum
Qua]ified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště : Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 26.07.2021
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Otisk úřednmo razi'tka:

HHffiHHll
4;40335492-226055-210726i249i8

Powámka:
Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  působem  umožňujícím  dálkový  přístup  m  adrese
https:/ywww.czechpoint.cz/overovacidolozky.




