
MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
Odbor stavební úřad

pracoviště: Homí Valy 3655/2, 695 35 Hodonín

Číslo jednací:                     MUHOCJ  58805/2021
Spisová značka:                MUH010057/202l

Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Ing. Ludmila Živná
zivna.ludmila@muhodonín.cz
518316174
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V Hodoníně dne 08.09.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

0PATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

sTANovENÍ pŘECHom`É ÚpRAvv pRovozu NA pozEMNÍcH KOMUNIKAcÍcH

Městslý 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

Lesy Horňácko, s.r.o., IČ0 28302630, Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec,
kterého zastupuje SIGNEX KII Břeclav, s.r.o., IČ0 26266610, Bratislavská 929/67, 691 45
Podivín

(dálejen "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 "správm' řád")
opatřením obecné povahy

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace:                        11/380

kat. území:                          Hodonín

v úseku:                                od křižovatky se sil. II/431 k železničnímu přejezdu p7169 na sil.

11/380

délka uzavřeni silnice:      3600 m -úp]ná uzavírka

dé]ka objížd'ky:                  10,5 km

v termínu:                             23.10. -24.10.2021 (sobota, neděle)

v pracovní době:                 od 06:00 hod. do 20:00 hod.

akce:                                      Obnova stromořadí mezí tratí a silnicí llc80 v úseku Mutěnice-

Hodonín, V. etapa a{ácení vzrostlých stromů)

stanovení trasy objížd'ky: Hodonín-Dubňany-Mutěnice pro oba směry, MIMO BUS

návrh trasy objížd'ky:       dle grafického schématu

Podmínlqr pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.    Přechodná   úprava   provozu  je   realizována   v   souladu   s   pravomocným   rozhodnutím   silničního

správního úřadu spis.zn. MUIIO 10087/202]  (dále jen "rozhodnutí").
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2.    Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015  Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů, technickou
nomou  ČSN EN  12899-1  a  technickými  podmínkami  TP  66  "Zásady pro  označování  pracovních
míst na pozemních komunikacích".

3.    Veškeré  dopravní  značení  bude  provedeno  v  základní  velikosti  v reflexním  provedení.  Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycem') musí být schváleného typu.

4.    Trvalé dopravní značem', které je v rozporu s přechodným dopravm'm značeni'm bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původm'ho stavu.

5.    Osazení   dopravního  značení   zajistí  nawhovatel.   Za  řádné  provedení   dopravně  bezpečnostního
opatřem', odbomou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný lng. Tomáš Vlach, tel.: 731655 937.

6.    Po  osazení  přechodného  dopravního  značení  a  před  započetím  prací je  nutno  infomovat  orgán
policie ČR.

7.    Při  realizaci  přechodné  úpravy provozu  nesmí  dojít  k znečištění  nebo  poškození  dotčené  pozemní
komunikace.

8.    Pokud  pominou  důvody  pro  umístění  přechodného  dopravního  značení  přede  dnem  stanoveným
v rozhodnutí,  musí  být  dopravní  značení  okamžitě  odstraněno,  součásti  a  příslušenství  pozemni'

š:gT:::íš::íecíuevsdRe.nyd°PůV°dníhostavuatatoskutečnostneprodleněoznámenasprá\mímuorgánua
9.    Z důvodu  zajištěm'  bezpečnosti  silničního  provozu  může  správm'  orgán  stanovit  další  dopravní

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

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 20.08.2021 návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemni'ch komunikacích z
důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu během stavebních prací v rámci realizace prací:
„Obnova stromořadí mezi tratl' a silnicí 11/380 v úseku Mutěnice-Hodonín, V. etapa (Kácení
vzrostlých stromů) -stanovení dopravního značení„

Termín přechodné úpravy: 23.10. -24.10.2021 (sobota, neděle).

Městslý úřad Hodonín, odbor stavební úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podaného

:jž#sk;:#:3:tařteeL9oás:uoh[:::U;eád;#cíísčdRo,tse[nH*doo:gnáná=23.%];%2fE.j._kLkÉ.s]í%c7e4,gů:;%ž:č
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
pozděj ších předpisů (dále jen "sprá`mí řád").

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým  dnem  po  vyvěšení  na  úřední  desce  správního  orgánu  a  musí  být  vyvěšeno  po  dobu  nejméně
15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do  opatření  obecné  povahy  a jeho  odůvodnění  může  každý  nahlédnout  u  správního  orgánu.  Jde-li
o stanovení přechodné úpravy provozu  správní  orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek
nebo námitek.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru stavebního
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení:

`'

7  .  9  .   2  Ci27_

ŮBECNÍ  ÚŘAD
/ 69e ii  MUTĚN!CE

okres  Hodonln
9

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící vyvěšení
Razítko:

V elektronické Dodobě:

Zveřejněno od:
Čj  -  ?   .   2

ŮE3ECNÍ  ÚŘAD

ái/696tleyHťdTOĚnN`CE9

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sej mutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící sejmutí
Razítko:

V elektrorické Dodobě:

Zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Příloha:
-      Situace dopravního značení.

Obdrží:
účastníci (dodej ky)
1. SIGNEX KII Břeclav, s.r.o., IDDS: tk42ayd

sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  Podivín
zastoupení pro: Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná 1228/13, 696 01  Rohatec

2. Město Dubňany, IDDS: dr5bejn
sídlo: Nám. 15.dubna č.p. 1149, 696 03  Dubňany

3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nkse7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Bmo 2

4. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 1 1   Mutěnice

dotčené správní úřady
5. Kraj ské ředitelství policie Jihomoravského kraj e, Územní odbor Hodonín, IDDS : jydai6g

sídlo: Velkomoravská č.p.1051/16, 695 01 Hodonín 1 (KRPB-152874/ČJ-2021 -060606)

ostatní
6. Městský úřad Dubňany, úřední deska, Nám.15.dubna č.p.1149, 696 03 Dubňany
7. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
8. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 69611 Mutěnice



ií

t-t-NCu0CJCuCuc5c5--
-E=

B

;g3Ě
E\®

•  -`B   o
!0 ,

ffi

;E>
.E
E\_OE:É

•ig
11

f®
`É?

Ěígi
E = fL= 0  1-
J= E j3-
É:EÍ, =ó

:#Í
E: ÉB=

ť€€- --
ffi>ii  o

=E Ě= 9±
EU}



ú+jriir
E===

=áť&=_-,'

-


