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V Hodoníně dne 13.06.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH 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

lng. Marie Hanáková, stavební firma Bachan, IČ0 62811134, tř. Masarykova 532, 698 01
Veselí nad Moravou
(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., správni' řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

opatřením obecné povahy

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace:

silnice č. H/380, místní komunikace u]. Prostřednice

kat. území:
temín:
akce:

Mutěnice
20.06.2022 -31.08.2022
Mutěnicc+vodovod (připojení vodovodu)-Prostřednice

Podmínlqr pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.

Provedení a umístění dopravního mačení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemni'ch komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou
nomou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích".
2.

Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek ®atka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz
bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem
žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.

3.

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

4.

Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbomou montáž dopravního značem', jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
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úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel, konkrétní osoba Stanislav Hanák,
tel.: 721 769 548.

5.

3:[í::eazčeff: Přechodného dopravního značeri a před započetím prací je nutno informovat orgán

6.

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

7.

Pokud pominou důvody pro umístěm' přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní

š:g:=#š::íecrpevědRe.nyd°Původníhostavuatatoskutečnostneprodleněoznámenasprávnímuorgánua
8.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravm'
značení, případně stanovené dopravni' značení změnit. Povimostí navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravnflo značení.

Odůvodnění:
Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění
bezpečnosti silničního provozu během stavebních prací v rámci stavby: "Mutěnice-vodovod ®řipojení
vodovodu)-Prostřednice " . K návrhu pfiložil j ednoduchou projektovou dokmentaci.

Přechodná úprava provozuje stanovena v době: 20.06.2022 -31.08.2022.

pMoe±§gng:dhoHvoaťg:,poodsferd:tha:zeíristůmagu::EOTV±oPÍ:c±:geghuoúÉra::Žperrooí[9n:v:an=T%gš,3:#ég2
Bmo, IČO: 708 883 37, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.
449/3, 60182 Bmo, IČO: 709 325 81, zastoupenou oblastí Jih ze dne 09.06.2022, jako vlastníka dotčené
pozemm' komunikace (silnice 11/380) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR - viz. situace
přechodného dopravního značení odsouhlasené Policií ČR -DI Hodonín dne 10.06.2022 pod č.j. KRPB127741/ČJ-2022-060606.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovem' přechodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provo2u na dotčených komunikacích opatřením obecné povahy
postupem podle ust. § 171 a následujících části šesté zákona správního řádu.

Poučení:

Proti opatřem' obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účimosti
pátým dnem po vyvěšem' 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 provo2u správni' orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomi'nek
nebo námitek.

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

Datum vyvěšení: ...

tť zíp z 2

Datum sejmutí:

/69PSBiEicMNů##i%E
okr®s Hodnln
9_

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící sejmutí

V elektronické podobě:

V elektronické oodobě:

1 f . ť - 2 ói 2 z.

Zveřejněno

~/

Razítko:

Zveřejněno do:

OBECNÍ ÚŘAD
69011 MUTĚNICE
Qkr®8 Ho.onln
9

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšem'
Razítko:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Příloha:
Situace dopravního značení.

Obdrží:
účastníci (dodej b)
1. Ing. Marie Hanáková, tř. Masarykova č.p. 532, 698 01 Veselí nad Moravou
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.Krajs:íéďř3ťš:[asttou;tpá[:céee:LhaocTpo.r3gs7k3í9:6#Ú.gíúfi#jád[bto#oÉ:[#,7E,DČS,:_Í#2í.6o%0606,
úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
4. Městský úřad Hodonín, úřední deska, Národní třída č.p. 373/25, 695 01 Hodonín 1
5. Obecní úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 69611 Mutěnice

na vědomí
6. TRASIG s. r. o., IDDS: whq76r5
sídlo: Jízdárenská č.p. 590/2a, Dědice, 682 01 Vyškov 1

6/2022
vypn3covai:

soura|ová Jana

Keslil:

Souralová Jana
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