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V Hodoni'ně dne  10.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský  úřad  Hodonín,  odbor  stavebni'  úřad, jako  správni'  orgán  příslušný  podle  §  124  odst.  6  zákona  č.
361 /2000 Sb., o pi.ovozu iia pozemních komuiiikaci'ch a o změnách  iiěkterých  zákoiiů (zákon  o silnični'm

provozu). ve zněni' pozdějši'ch př.edpisů (dále jen  "zákon o silníčni'm provozu") na návrh. který podal

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ0 48035599, Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4,
kterého zastupuje SIGNEX KII Břeclav, s.r.o., IČ0 26266610, Bratislavská 929/67, 691 45
Podivín

(dálejen "navrhovatel"),  podle  §  77 odst.1  pi'sm. c) a §  77 odst.  5  zákona o silničním  provozu a §  172
a  173  zákona č.  500/2004 Sb., spi-ávni' řád, ve zněm' pozdějši'ch př.edpisů (dá]e jen "správni' řád")
opatřeni'm  obecné povahy

s t a  n o v 1'

přechodnou úpravu provozu na pozemni'ch komunikacích

komunikace: místn]' komunikace

ulice:                ul. Školni', Mutěnice

term]'n:             16.05. -15.08.2022

akce:                realizace stavby: „Oprava místní komunikace ul. Školni', Mutěníce"

Podmi'nky pro provedení přechodné úpravy provozu :

1.     Provedeni' a umístění dopravního značeni' musi'  být v souladu s vyhláškou č.  294/2015  Sb.,  kterou
se   provádějí   pravidja   provozu   na   pozemni'ch   komunikaci'ch,   ve   znění   pozdějších   předpisů,
technickou nomou CSN EN  12899-1  a technickými  podmínkami TP 66 "Zásady  pro označování
pracovni'ch míst na pozemni'ch  komuiiikaci'ch".

2.     Veškeré  dopt.avni'  značeni'  bude  provedeno  v  základní  velikosti  v reflexním  provedení.  Všechny
součásti dopravni'ch značek (patka, sloupek. značka. uchycení) musi' být schváleného typu.

3.    Twalé  dopravni'  značeni',  ktei.é je  v rozporu  s přechodným  dopi.avním  značeni'm  bude  překryto a

po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4.    Osazení  dopi.avního  značeni'  zajistt'  navrhovatel.  Za  řádné  provedeni'  dopi.avně  bezpečnostního

opatřeni',   odboriiou   montáž   dopraviiího   značení,  jeho   kontrolu   a   udi.Žováni'   po   celou   dobu

přechodné  úpravy  provozu  a včasné  odstranění je  zodpovědný  SWIETELSKY stavební s.r.o.,
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šCw°]E4TSEi5sSÉ;'s?ar:žSÉis:::o.:9fí:2;kĚe;šŠ,53r8;J;°#4Ceč:;k:7Eu3€jo€:::,é[8:Ug§J;°ší5C;94;:
oblast   Hodonín,   Brněnská   42,   69S   01   Hodonín,   IČ:   48035599,   osoba   odpovědná   za
provedení  a  umístění  dopravni'ho  značení  a  jeho  stav  po  dobu  omezeni'  provozu  určená
žadatelem: Ing. David Horák, tel.:  606 041704.

5.    ::|ioc::zénk'. pí.echodného  dop|.avního  značení  a  před  započetím  prac,, je  nutno  ínformovat  o,.gán

6.     Při  i.ealizaci  přechodné  úpravy  provozu  nesmi'  doji't  k znečištěni'  nebo  poškozeni' dotčené  pozemm'
komuníkace.

7.     Pokud  pominou  důvody  pro  umi'stění  přechodného  dopravního  značeni'  pi..ede  dnem  stanoveným
v rozhodnuti',  musí  být  dopi.avní  značení  okamžitě  odstraněno,  soiičásti  a  přiíslušenství  pozemm'

::gmá::íáao:.:á:T:es:rížíed%RP.ůV°dníh°  Stavu  a  tato  Skutečnost  neprodieně  oznámena  správnímu
8.     Z důvodu  zajištěni'  bezpečnosti  silničního  pi.ovozu  může  správní  oi.gán  stanovit  dalši'  dopravní

značení,   případně   stanovené   dopi.avní   značení    změnit.    Povinností   navrhovatele   je   zajistit
okamžité osazeni' stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel  podal  dne  09.05.2022  návrh  na  pí.echodnou  úpi.avu  provozii  na  pozemni'ch  komuníkacích  z
důvodu   zajištění   bezpečnostj   sílničního  provozu   během   stavebni'ch   prací   v  rámci   stavby:   stanovení

přechodné úpravy provozu v rámci stavby: „Oprava místní komunikace ul. Školní, Mutěnice".

Přechodná úprava provozuje stanovena v době od 16.05. -15.08.2022.

pMoásnt:tuýář;avdrh:::toeT:n,aodpboorp:to::á::iíúř:ddsottačneonv}.:.Impřoercgháondenn:upú.p|li.:=grÉv:zuvinz:zsi,kj3:Špdo.dpar::::
inženýrských  opatřeni'  odsouhlasená  Policjí  ČR -DI  Hodonín  ze  dne  06.05.2022  č.j.  KRPB-100321/ČJ-
2022-060606.
Správní orgán návrh  posoudil  a neshledal  důvody,  které  by  bránily stanovení přechodné  i'ipravy provozu,
a  proto  stanovil  přechodnou   úpravu  provozu  na  dotčených   komunikacích  opati..ením   obecné   povahy

postupem podle ust.  §  17]  a následujících části  Šesté správního i..ádu.

Poučení:
V souladu s ustanovením  § 77 odst.  5 zákona o silnični'm  pi.ovozu:
• příslušný správní úřad nedomčuje návrh opatřeni' 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 správni'ho řádu:
• pi.oti opatřeni' obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing.  Ludmila Živná
i.efei.ent odboi.u stavebni'ho úřadu
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Do]ožka konveize z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokument  v  listimé  podobě,  který  vzmikl  pod  pořadovým  číslem  148524101-226055-220510135853
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  3  listů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, jehož 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 zá2mamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1037240947 byla systémem přenesena dne  10.05.2022
v   13:51:39.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne   10.05.2022  v  13:58:57.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečeť

řydda::é:ei:#:#:.vkaényimačpcoes#::a;eel;eTi:slč|:;.bc#fiřke!:ícoh|d5ůsvěAm,,žE:o.eTfi:X:,nobu,,e`ůká;onnif::,usipgenč:E

ů=::iřfi::ťíMi=te:Wše;řtmpočš::kés::Lu3:fky|nEfifer=:žTcíkásyátaéěTa:3ť:vy;:!eťs:;íaánoeáač-engr:ads:kůí
razítkem.  Datum  a  čas  10.05.2022  13:51:55,  číslo  kvalifikovaného  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronického časového razítka 01 40 72 07, časové razítko bylo vydáno Postsignum Qua]if]ed 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 kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  10.05.2022 v  13:59:01. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platn]h ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření

Z|:T|oasáiěn?a|ifi:keoriviFkéáhá#iímuErodaeieTo:3';c.žít2žoq3i:s25?#:Ůrá:Úeede.nokv#ii.k?veíeJ;nměn::L:enz:kT:
podpisu:  číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis  01  57 55 9A,  kvalifikovaný certifikát pro

%:giof|neiá%AP::Pé:s#'p#afs.raji:lkpoovdaenpTuj|Pc,so#3:aieáedmmi:;užei:nťmřeeí:cnítc,hof5::=ta::stnsíigún=T'
622241,  Město  Hodonín.  Uznávaný  elektroniclý  podpis  byl  o2mačen  plamým  kvalifikovan]h  časovým
razítkem  nebo  kvalifikovaným  elektronickým  časo`ým  razítkem  vyd,aným  kvalifikovaným  poskytovatelem.
Platnost  časového  razítka byla  ověřena  dne  10.05.2022  v  13:59:01.  Udaje  o  časovém  razítku:  datum  a  čas
10.05.2022  13:43:56,  číslo  kvalifikovaného  certifikátu  pro časové  razítko  01  40  72  02,  časové  razítko  bylo
vydáno kvalifikovaným poskytovatelem Postsignum Qua]ified CA 5, Česká pošta, s.p..

Výstavil: Obec Mutěnice
Pracoviště: Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 10.05.2022

:E;S:apšijšmKe\;L%Ů°Ádpisosoby.kteráautorizovanoukonveridokumentuprovedia:

Otisk úředního razi'tka:
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148524101-226055-220510135853

Poznámka:
V době od uveřejněn[ seznan'.u znq7lainěriých certiďikátů, vůčí kieTému byla ověřována plmnos€ certifikát.L 01  57 5S 9A, do proveden(
autoriwvar.é konverze dokumentů mohlo dojf€ k znqlatněnl centifikáSu.
Koi.nolu  iéio  doložky  lze  prwés€  v  cei.náM  eridencj  doložek  i}řhitui}né  působem  uiinožňuj(c(m  dálkový  př(stup  na  adrese
htq}s../ywww.caechpoint.cz/overovacidolozky.


