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V Hodoníně dne 23.05.2022

VEŘEJNÁ VYIILÁŠKA

OZNÁMENÍ

0 ZAHÁJENÍ ŘÍZHNÍ 0 NÁVRIIU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAIIY -

sTANovENÍ MÍsTNÍ ÚpRAvv pRovozu NA pozEnoúcH KOMUNIKACÍCH

Městslý úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle §  124 odst. 6 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

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přl'spěvková organizace kraje, IČ0 70932581,
Zerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2,
kterého zastupuje SIGNEX lfll Břeclav, s.r.o., IČ0 26266610, Bratislavská 929/67, 691 45
Podivín (dále j en "navrhovatel"),

zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle  §  171  a násl.  části  šesté zákona č.  500/2004  Sb.,
sprá\mí  řád,  v platném znění  (dále jen spráimí  řád)  a podle  §  77  odst.  1  písm.  c)  zákona  o  silničním
provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na:

komunikace: silnice č.11/380, silnice č.11/431

v úseku:         v úseku křížení komunikace s že]eznicí

v místě:            před prostorem že]ezničních přejezdů p7169 na si]. II/380 a p7176 na si]. IL/431

kat. území:    Mutěníce, Hodonín

Popis úpravy:

ž;áavčr±#n:c:ví::ífLú:roauvys[PGrfivEoZuEOÉí=:]:v:í::#ópža6*::]%;aBč:*tísd]Laev§L:agc2egf6o7P,r3#š
Podivín, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie České republiky ze dne  13.04.2022 pod
č.j.: KRPB-83019/ČJ-2022-060606.

Přejezd P7169 k.ú. Mutěnice / k.ú. Hodonín
Navrhujeme doplnit stávající dopravní značení na silnici 11/380 ve směru od Hodonína,  a to v prostoru
před přejezdem doplnění zkrácenou vodící tabulí Z3 s jednou šipkou, viditelnou ze směru příjezdu. Jedná
se  o  náhradu  zničené  značky.  Dále  pak  bude  před  přejezdem  v  obou  směrech  obnoveno  vodorovné
dopra\mí značení V la "podélná čára souvislá" (v délce minimálně 30 m), V 5 "příčná čára souvislá" pro
vymezení hranice pro bezpečné zastavení vozidla před přejezdem. Na povrch komunikace, z obou stran
přejezdu, ve vzdálenosti  15 m před přejezdem bude vyznačen V 15 symbol dopravní značky A 32 a. Ve
směru  od Mutěnic  bude  ve  vzdálenosti  30  m  vyznačena  na komunikaci  V  18  0ptická  psychologická
trychtýřová brzda. Ve směru od Hodonína bude V 18 0ptická psychologická trychtýřová brzda umístěna
za odbočku příjezdové cesty k chatové oblasti.
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Přejezd P7176 k.ú, Hodonín
Jedná se  o  silnici  ve tvaru  „S", jejímž  středem prochází železniční trať.  Navrhujeme  doplnit  stávající
dopravní značení na silnici 11/431 ve směm od Mutěnic v ohybu komunikace před Železničním přejezdem
Z 3 "zkrácenou vodící tabulí s jednou šipkou". Tabule v počtu 3 ks budou umístěny po vnějším oblouku
silnice  tak,  aby  byl  patmý  průběh  tohoto  oblouku.  Dále  pak  bude  před  přejezdem  v  obou  směrech
obnoveno  vodorovné dopravní  značení  V  la  "podélná  čára  souvislá"  (v  délce minimálně  30  m),  V  5
"příčná čára souvislá" pro vymezení hranice pro bezpečné zastavení vozidla před přejezdem. Na povrch

komunikace, z obou stran přejezdu, v dostatečné vzdálenosti (50 m) před přejezdem bude vyznačena V 18
0ptická psychologická trychtýřová brzda a (20 m) před přejezdem V 15 symbol dopravní značky A 32 a.
Ve směru od Hodonína je komunikace vybavena svodidly.

Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. IIC80 v k.ú.
Mutěnice a v k.ú. Hodonín a na silnici č.11/431 v k.ú. Hodonín se týká umístění dopravního značení v
dle výše uvedeného popisu, kteiý bude v souladu s ustanovením §  172 odst.  1  správního řádu zveřqjněn
na úřední desce v úplném znění a lze se s ním seznámit v kanceláři Městského úřad Hodonín,  odboru
stavební úřad, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřqjnění -ve dnech (úřední dny Pondělí a Středa: 8 - 17,
ostatní dny po telefonické domluvě). Zároveň bude úplné znění návrhu stanovení místní úpravy provozu
na si]nici č. 11/380 v k.ú. Mutěnice a v k.ú. Hodonín a na si]nici č. 11/431 v k.ú. Hodonín zveřejněno
dáÁlkovýmpřístupemnaúřednídesceMěúHodonínwww.hodonin.euanaúřednídesceobceMutěnice.

V souladu s dikcí § 172 odst. 4 správního řádu může k návhu stanovení místní úpravy na silnici č. 11/380
v k.ú. Mutěnice a v k.ú. Hodonín a na si]nici č. 11/431 v k.ú. Hodonín kdokoli, jehož práva, povinnosti
nebo  zájmy  mohou  být  tímto  opatřením  obecné  povahy  přímo  dotčeny,  uplatnit  u  Městského  úřad
Hodonín,  odbom stavební úřad písemné připomínky a v  souladu s dikcí  §  172 odst.  5  správního řádu
mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici č. 11/380 v k.ú. Mutěnice a v k.ú. Hodonín
a  na  silnici  č.  11/431  v k.ú.  Hodonín,  vlastníci  nemovitostí,  jq.ichž  práva,  povinnosti  nebo  zájmy
souvisQjící  s  výkonem vlastnického  práva mohou být  tímto  opatřením obecné povahy přímo  dotčeny,
podat proti návhu na Městslý úřad Hodonín, odbor stavební úřad písemné odůvodněné námitky.

Městslý úřad Hodonín, odbor stavební úřad, podle § 172 odst.1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návriu stanovení místní úpravy provozu na silnici č. IIC80 v k.ú. Mutěnice a
v k.ú.  Hodonín  a  na  silnici  č.  11/431  v k.ú.  Hodonh,  podávaly písemné  připomínky  nebo  písemné
odůvodněné námitky doručením na Městslý úřad Hodonín, odbor stavební úřad, ve lhůtě do 30 dnů ode
dne ].eho zveřQjnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s
dikcí  §  174 odst.  1  správního řádu za podmínek definovaných v  §  39 správního řádu a lhůta k podání
písemných odůvodněných námitekje stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.

Městský úřad Hodon/n
Cwboístav®bníúrad

•14-

Ing. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřadu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Datm vyvěšení: ť -. f -2ó'2 2

/60°c84E4CMNů##]
okr.® Ho*nln

94L=
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

V elektronické i)odobě:

Zveřejněno od: 2 r-r --2cl z 2

oBEeNÍ ŮŘAD
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Příloha:
-      Situace dopravního značení.

Datum

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické Dodobě:

Zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

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

sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 69145  Podivín
zastoupení pro: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraj e, příspěvková organizace kraje,

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

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Bmo 2

dotčené správní úřady
3.Krajsšíédí:ťš:`as,tou;|pál:céee:1Í:očTpo.r3#3;9:6#j:,|ÚÉ=í|d|b(oEOÉ:8*,|g7ČDJS2ižž;66go606)

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí
4. Městslý 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
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DO,PRAWNm   ZNAČENi

Misto : P7176 , k.ú. Hodonín

Dopravní značení krajských komunlkací -SUS JMK -nově návrh

Dopravní zhačení krajských komunikací -SUS JMK -stávající

Dopravní značení ostatní  SŽDC

ÁXXX

ÁXXX

obnova  V 2b


