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V Hodoníně dne 08.07.2022

vEŘEiNÁ vtmÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAIIY

STANOVENÍ MÍSTNÍ 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

ž:::X::v:dni:aě§i!n4í;97:?°vme::#;S6koé2h:okrÉii.oP2Ť'Spěvkováorgankacekraje,IČ07og3258i.
kterého zastupuje SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČ0 26266610, Bratislavská 929/67, 691 45
Podivín

(dále jen "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 "správní řád")
opatřením obecné povahy

stanoví

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: silnice č.11/380, si]nice č.11/431

v úseku:         v úseku křížení komunikace s že]eznicí

v místě:            před prostorem že]ezničních přejezdů p7169 na sil. II/380 a p7176 na sil. II/43l

kat. území:    Mutěnice, Hodonín

Popis úpravy:

Fnáavč:hri:#n:c=ví::ífiť:=uvys[PGrň°ZUE°Éiť:]:v:i:y:Čdópža6*::L:rBč:#tísd]Laev§ž;T9C2egf6°7P,r3#š
Podivín, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie České rqubliky 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 doplněm' 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
dopravní značení V la "podélná čára souvislá" (v délce minimálně 30 m), V 5 "příčná čára souvislá" pro
vymezení hrairice 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
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trychtýřová brzda. Ve směru od Hodonína bude V  1 s Optická psychologická trychtýřová brzda umístěna
za odbočku příjezdové cesty k chatové oblasti.

Přejezd P7176 k.ú, Hodonín

Jedná  se  o  silnici  ve  tvaru,  S", jejímž  středem prochází  železničm'  trať.  Nawhujeme  doplnit  stávající
dopravm' značení na silnici 11/431 ve směni od Mutěnic v ohybu komunikace před železničním přejezdem
Z 3  "zkrácenou vodící tabulí s jednou šipkou". Tabule v poětu 3 ks budou umístěny po vnějším oblouku
silrice  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.

Podmínlqr pro provedení místní úpravy provozu:

1.    Provedení 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  musí  být  v  souladu  s  vyhláškou  č.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provádějí
pravidla   provozu   na   pozemních   komunikacích   a   úprava   a   řízení   provozu   na   pozemních
komunikacích v platném znění.

2.    Dopravní značky a zařízení musí v souladu s ust.  §  62 odst.  6 zákona o silničním provozu,  s`ými
rozměry,  barvami  a techniclými požadavky odpovídat zvláštním techniclým předpisům,  kterými
jsou noma ČSN EN 12899-1  „Stálé svislé dopravní značení", technické podmínky TP 65 ,Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (dále jen TP 65) a technické podmínky TP  133
Zásady pro  vodorovné  dopravní  značení  na pozemních komunikacích".  Veškeré  svislé  dopravní
značky  budou  základní  velikosti  podle  TP  65  a  musí  být  provedeny jako  retroreflexní.  Všechny
součásti  dopravních  značek  ®odkladní  deska,  sloupek,  značka,  uchycení)  musí  být  schváleného
typu.

3.    Při  realizaci místní úpravy provozu  na si]nici  č.  11/380 v k.ú.  Mutěnice  a v k.ú.  Hodonín  a  na
silnici  č.  11/431  v k.ú.  Hodonín  nesmi'  dojít  ke  znečištění  nebo  poškození  dotčených pozemních
komunikací.

4.    Odbomé provedení dopravního značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení podle
.   tohoto stanovení zajistí navrhovatel. Realizace dopravního značení je možná až po nabytí účinnosti

opatření obecné povahy.
5.    Po ukončem' realizace místní úpravy provozu na si]nici č.11/380 v k.ú. Mutěnice a v k.ú. Hodonín

a  na  silnici  č.  11/431  v k.ú.  Hodonín  je  povinností  zhotovitele  o  této  skutečnosti  infomovat
zástupce  Policie  ČR,  KŘP  JMK  Dopravního  inspektorátu  Hodonín  a  zástupce  Městského  úřad
Hodonín, odbor stavební úřad.

6.    Z důvodu  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu  na  silníci  č.  11/380  v k.ú.  Mutěnice  a  v k.ú.

F:|da:,nE.apn.aíiěl:icáečb..I#dnvě:újfi:|ou€:áá::rg#ě;;|sct|%#sT=d.ouŤáao|§|P:r.;::vů?žmúřčaf;
nebo zařízení, případně stanovenou místní úpravu provozu změnit. Povinností navrhovatele j e zajistit
okamžité  osazení  stanovených  dopravních značek  v temínu po  nabytí  účinnosti  tohoto  opatření
obecné povahy.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu 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 z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil
jednoduchou   projektovou   dokumentaci   odsouhlasenou   příslušným   orgánem   Policie   ČR,   Krajské

ÍESíie:%ío?;;écj:2:ih2o-F6oor:#ého  kraje'  Dopravri  inspektorát  Hodonín  ze  dne  13.o4.2o22  pod  č.j.:

Městslý úřad Hodonín, odbor stavební úřad doručil oznámení o opatření obecné povahy ®řípis ze dne
23.05.2022  pod  č.j.:  MUHOCJ  37239/2022)  veřejnou  vyhláškou  podle  §  25  správního  řádu  v souladu
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s ust. § 172 správního řádu. Ná`ri opatření obecné povahy byl zveřejněn na úřední desce Měu Hodonín a

=k#;ffqgí3b#®#Tá:ůoť#Hdoodbouíot#.iáso=ť=ěbylwďSněnzpůsob--ožňujícím
Dotčené  osoby byly  v návrhu  opatření  obecné povahy  dle  §  172  odst.  1  správního  řádu  vyzvány,  aby
podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož
práva,  povinnosti  nebo  zájmy  mohly  být  opatřením  obecné  povahy  přímo  dotčeny,  uplatnit  píseimé
připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitostí, jQjichž práva, povinnosti nebo zájmy související s
výkonem  vlastnického  práva  mohly  být  opatřením  obecné  povahy  přímo  dotčeny,  mohli  podat  proti
návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ná`ri  stanovení  místní  úpravy provozu  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   se   přímo   dotýkal   zájmů   právnické   osoby   pověřené   výkonem
vlastnických práv k této komunikaci majetkového správce komunikace silnice 11. třídy (silnice č. 11/380 a
silnici č.11/431)  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.  o.  k., Žerotínovo nám.  499/3,  601  82
Bmo,  IČ.   709  32  581,  zastoupené  Správou  a  údržbou  silnic  hK,  příspěvková  organizace  kraje,
Žerotínovo  nám.  449/3,  Bmo,  oblast  Jih,  Lidická  3446/132A  690  03  Břeclav  a  dále  kteréhokoliv
účastníka silničního provozm na výše uvedených komunikacích, na nichž má být umístěno nové dopravní
značení.

Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. §  172 odst. 5 právního řádu nebyly uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem  ktomu,  Že  námitky  dle  ust.  §   172  odst.  5  správního  řádu  nebyly  uplatněny,  není  třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.

Městslý úřad Hodonín, odbor stavébní úřad vydal stanovení místní úpravy provozu 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, dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona
o  silničním provozu po písemném  vyjádření příslušného  orgánu policie, jako  opatření  obecné povahy
postupem dle části Šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

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 právníri předpisy lze posoudit v přežkumném řízení.

Do opatřem' obecné povahy a j eho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.

hg. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřa
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

Datum vyvěšení:
` 2 ť ± 7_
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Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

V elektronické oodobě:

Zveřejněno od:
•/ř .  `, -  2 Č'2 ž

QBECNI ÚŘAD
/ 89S qfl  MUTĚNICE

LL           okro "ooún ln
Podpis oprávněné osoby, potvrzuj ící vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí :

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické Dodobě:

Zveřejněno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Příloha:
-      Situace dopravnflio značení.

Obdrží:
účastníci (dodejb)
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 kraj e,

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. Krajské ředitelstvi' policie Jihomoravského kraj e, Územní odbor Hodonín, IDDS : jydai6g

sídlo: Svatopluka Čecha č.p. 3073/7, 695 01   Hodonín l(KRPB-83019/ČJ-2022-060606)

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. Obecm' úřad Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 696 11  Mutěnice
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