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V Hodoníně dne 25.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

0PATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad  Hodoni'n,  odbor  stavební úiv.ad, jako  správni'  orgán  pi'.i'slušný podle  §  124  odst.  6  zákona  č.
361/2000  Sb., o provozu na pozemiiích  komunikaci'ch a o změiiách někteiých  zákonů (zákoii  o  sílníčm'm

provozu), ve zněni' pozdějších pí.edpisů (dále jen  "zákon o silnjčním  pi.ovozu") iia návi.h, který podal

CARGONHT s.r.o., IČ0 25031180, Kamýcká 1777/31, Předměstí, 412 01  Litoměřice 1,
kterého zastupuje TRASIG s. r. o., ICO 26922151, Jízdárenská 590/2a, Dědice, 682 01  Vyškov
1

(dálejen  "navrhovatel"), podle  §  77 odst.1  písm. c) a §  77 odst. 5  zákona o silničm'm provozu a §  ] 72
a  173  zákona č.  500/2004 Sb., spi.ávni' řád, ve zněni' pozdějši'ch předpisů (dálejen  "správní řád")
opatřeii i'm obeciié povaliy

stanoví

přechodnou úpravu provozu na pozemni'ch komuiiikaci'ch

komunikace::ů#"::::"ičrej:ZÍ,k;:s`::#a.:ísá::ř:vTug:akraryge:Sdt:::er:Jyn%ve#v%:,račie:č:

Mutěnice, Terezín a Karlín

k.ú.

termín:

akce:

Prušánlq7,   Nový   Poddvorov,   Starý   Poddvorov,   Čejkovice,   Čejč,   Mutěnice,
Terezín a Karlín

25.05. -31.12.2022

"VTL plynovod Moravia"

Podmi'nky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.     Provedeni' a  umi'stěni'  dopi.avního  značeni' musi'  být v  souladu  s vyhláškou  č.  294/2015  Sb.,  kterou  se

::onvná.duějá3r#|a|P2r:;;:,u:a,e:ů::cmkný`':i:::mu:j#hípve6Zn,:Žis:ů;d;jrš:'c:'z::e.::iasnů,,;er::3icni,::
míst na pozemních komunikaci'ch".

2.     Veškeré   dopravní   značeni'   bude   provedeno   v   základni'   velikosti   v reflexním   provedeni'.   Všechny
součásti  dopravních  značek  (patka.  sloupek.  značka,  uchyceni')  musi'  být  schváleného  typu.  Provoz
bude  ři'zen  světelnou  signalizaci'  a  za  sni'žené  viditelnosti  bude  mi'sto  označeiio  výstražným  světlem
žluté barvy podle  § 45  odst. 3  zákona o silnični'm  pi.ovozu.
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3.     Trvalé  dopravní  značení,  které je  v rozporu  s přechodným  dopravním  značeni'm  bude  piřekiyto  a  po
ukoiičeiii' akce uvedeno do původního stavu.

4.     Osazení   dopravni'ho   značeni'   zajistí   navrhovatel.   Za   řádné   provedení   dopravně   bezpečnostni'ho
opatřeni',  odbomou  montáž dopravního značeni', jeho kontrolu a udržování  po  celou dobu  přechodné
úpravy provozu a včasné odstraněníje zodpovědný navrhovatel.

5.    3:,í:::ZčeŘ:  Přechodného  dopravnílio  značeni'  a   před   započetím   prací  je  nutno   informovat  orgán

6.     Při   i-ealizaci  přechodné  úpravy  pi.ovozu  nesmi'  dojít  k  znečištěni'  nebo  poškqzeni'  dotčené  pozemní
komunikace.

7.     Pokud  pominou  důvody  pro  um]'stění  přechodného  dopi.avn]'ho  značeni'  přede  dnem   stanoveným
v rozhodnutí,   musí   být   dopi.avni'  značení   okamžitě   odstraněno,   součástí   a   pi'.íslušenstvi'   pozemni'
komunikace uvedeny do původnílio stavu a tato skutečnost iieprodleně oznámena správni'mu orgánu a
orgánu Policie ČR.

8.     Z důvodu   zajištění   bezpečnosti   silníčního   provozu   může   správní   orgán   stanovit   dalši'   dopravní
značení,  případně  stanovené  dopravní  značení  změiiit.  Poviniiosti'  navrhovatele je  zajistit  okamžité
osazení stanoveného dopi.avního značeni'.

Odůvodnění:

Navrhovatel  podal  iiávrh na pi'.echodnou  úpravu provozu  na pozemních komunikaci'ch z důvodu zajištění
bezpečnosti   si]níčni'ho   provozu   v rámcí   realizace   akce   "VTL   plynovod   Moravia".   K návrhu   přiložil

jednoduchou projektovou dokumentaci.

Správni' orgán obdi.žel kladné závazné stanovisko dotčeiiého orgánu:

-        Policie čR pod č.j.: KRPB-105989-1/ČJ-2022-060606 ze dne  l3.05.2022.

Správni' orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bráiiily stanoveni' pi'.echodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti  opatřeni' 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 právnímj předpísy  lze posoudit v přezkumném iv.ízení.

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  podáváni'  připomi'nek
nebo námitek.

V souladu s ustanovením  §  173  odst. 2 správního řádu:  protj opativ.eni' obecné povahy nelze podat opravný

prostředek.

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

Datum vyvěšení: 2€` r ` 2C12 Z

éopcBtE4eMNt##]%E

Podpis opi.ávněné osoby, potvrzuji'cí vyvěšeni'
Razl'tko:

V elektronické oodobě:

Zveřejněiio od:

Žfi/

2ó ` f ` ZC/ 2 2

OBECNÍ ÚŘAD
69C 11  MUTĚNICE

okres  HOQr.`riin

Podpis opráviiěné osoby, potvrzuji'cí vyvěšeni'
Razl'tko:

Datum sejiiiutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzuji'ci' sejmuti'
Razítko:

V elekti.onické Dodobě:

Zveí.ejněno do:

Podpis opi.áviiěiié osoby. potvrzuj i'ci' sejmuti'
Razl'tko:

Příloha:
-       Situace dopravni'ho ziiačeni'.

Obdrží:
účastni'ci (dodej ky)
1. TRASIG s. r. o., IDDS: whq76r5

sídlo:  Jízdáreiiská č.p.  590/2a. Dědice, 682  01    Vyškov  1
zastoupeiií pro:  CARGONET s.r.o., Kamýcká  1777/31, Předměsti'. 412 01    Litoměřice  1

2.  Obec Prušánky, IDDS:  eg4bbvn
sídlo:  Prušánky  č.p.100,  696  21    Prušánky

3 . Obec Nový Poddvorov, IDDS: pu6a2eu
sídlo: Nový Poddvorov č.p. 25, 69616   Starý Poddvorov

4. Obec Starý Poddvoi.ov, IDDS:  unnb4vh
si'dlo:  Starý  Poddvorov č.p.  230, 69616   Starý Poddvorov

5.  Obec Čejkovice, IDDS:  7nlibzkz
sídlo:  Teiiipláí.ská č.p.  500,  696  15   Čejkovice

6.obecsŤáj:,EDeJPčSč:.;.uf;6,6:96,4ČeJč

7. Obec Mutěnice, IDDS:  5kebciiiv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696  11   Mutěnice

8.  Obec Terezín, TDDS:  utwbj7t
si'dlo: Terezín č.p.  78, 69614   Čejč

9.  Obec Karlín, IDDS:  q5ubdqi
sídlo:  Kai.lín č.p.  60, 69614   Čejč
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dotčené spi.ávn]' úřady
]o.Kraj:,*dé]:r:Sí;:::;,íu±:,íé:ec:íh:.,:.o;.3;S#39k5[.aó:,Ě:á,:nn,,ínoítbgíoonj;,8,9P]7č;jžg22:360606,

ostatní
11.  Městský úřad Hodonín, úředni' deska, Národní třída č.p.  373/25, 695  01   Hodonín  1
12.  Obecní úi'.ad Prušánky,  Prušánky č.p.100,  696 21    Prušánky
13. Obecní úřad Nový Poddvorov, Nový Poddvorov č.p. 25, 69616   Staiý Poddvoi.ov

:;:g::::í:Í::éte:lťo::cde:vToernolvp,,así.tsak?čP.3::š::.o6V9:.P;2áoe#ť,:e6Starýpoddvorov
16. Obecni' úřad Terezín, Terezín č.p.  78, 69614   Čejč
17.obe:Í:',:ÍaéefčeJ;:;.I?3Do::6#|b4e6éejč

18. Obecní úřad  Karlín, Karlín č.p. 60, 696  I 4   Čejč
19.  Obecni' úřad Mutěnice, Masaiykova č.p.  200, 696  11   Mutěnice
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