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VEŘEJNÁ VYHtÁŠKA

ozNÁMENí
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNlKACÍCH

lvlěstský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství, příslušný podle § 124 odst, 6
zákona č. 361/2000 sb,, o provoz! na pozemních komunika€ích a o změnách někteních zákonú,
V platném znění, 2pracovaI opatřen' obecné povahy, kterým V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm,
c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, V platném
2nění, stánoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:

pro ak€i

Křumvíř,silnice ll/418 a MK
rekonstfukce vodovodu

Navrhovateli VHs Břeclav s.r_o_, |Čo 42324749, Fúgnerova č,p, 716117, 690 64 Břeclav, kte.ého
zastupuje Viadesigne s.r.o., |Čo 27696880, Na zahradách č,p, 115r/16, 690 02 Břeclav

druh dopmvního znač€ní^yp uzávířky: dle situace V příloze/částečná a úplná

komunikace (místo):
. silnice lll418 V obci KrUmVíř V úseku km staničení cca 22,1o5 - 22,1,45 - čá§tečná uzavírka
. mistní komunikace v obci Krumvíř V úseku od křižovatky se silnici ll/418 u domu č, p, 191 až po

dům č, p,100- úplná uzavírka

termín: od o4.o4.2022 do 15.06.2022

PodmínkY přo přovedení přechodné úpřavy provoru:
1, Provedení a umístěni dopravních 2naček musi být V soUladu s vvhláškou č, 294/2015 sb., kterou s€

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČsN EN 12899 - 1(73 7030},,stálé svislé
dopravní značení" a technickými podmínkami TP 66 ZásadY pro označoVání pracovních míst na
pozemních komunikacích, Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní Velikosti podle ČsN
EN 12899-1 {73 7030) a TP 66 v ref]exním provedeni, Vš€chny součásti dopravnich značek (patka,
sloupek, značka, uchycení) musi být schváleného typu,

2. Dopravni značení bude instaloVáno podle dokumentace, která tvoří pří|ohu tohoto opatření obecné
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3. Budou dodrženy podmínky uvedené Ve stanovisku k přechodnému dopravnímu Značení Vydaném

PoliciíČR Dl Břeclav dne 17,o3.2022 pod čj,I KRPB-59944-2/ČJ-2o21-o6o4o6-PAz
- Dopravní značky budou po celou dobu realizace přechodné úpravy provozu osazeny vsouladu

sTP 65 a TP 66. Nosná konstrukce dopravního značení musí být stabilní, musí odoláVat Viivu
silničního prov02u a poVětrnostním VIiVům,

Veškerá místní úprava provozu, která bude V rozporu 5přechodnou úpravou, bude dočasně
zneplatněna, odstráněna nebo překrytá,

_ V případně nutnosti, dle dopravní situace, bude Využito ust. § 79 odst, 1 písm, i) zákona o
provozu na pozemních komunikacích k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu -
Vozidla 2astaVuje oprávněná osoba,

- Pokud V souvislosti s omezením dopravy nastane vdůsledku dopravně inženýrských opatření
ne8ativní situace Ve Vztahu k bezpečnosti a plynulosti silniČního provozu, je 2e stranV
realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti nebo zajištujicího realizaci
přechodné úpravy provo7u, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření
kelimináci negativních následků plynoUcich z dočasné úpravy oíganizace 5ilničního provozu
(např, na Základě podnětu Policie ČR, mistně a věcně příslušného spráVního úřadu, Vlastních
2iištění apod,),

4, MěÚ Hustopeče, odbor přestupkú a silničního hospodářství ísilniční správní úřad) si ve spolupráci
5 Policií ČR - Dl 8řeclav Vyhrazuje práVo požadovat, po 2řizovatelj, úpravY dopraVního 2načení dle
aktuální€h požadavků silničního provo2u k zajištěníjeho bezpečnosti a plynulosti.

5, Při reálizáci přechodné úpíaVY provozu nesmí dojít k2nečištění nebo poškození dotčených
pozemních komunikací,

6, Přechodné dopravni znáčení mUsí být bezprostředně odstraněno nebo znep|atněno, jakmile
pominou důVodyjeho instaloVáni aby nedoš|o k neopodstatněnému om€zen í silničního provozu na
dotčených komUnikácích,

7, odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečno§tního opatření - odbornou montáž
dopráVního značení podle tohoto stanovení, jeho průběžnoU kontrolu a případné udržováni po
celou dobu přechodné úpravy provozu a dál€ jeho Včasného odstraněníi VHs BřeclaV s,r.o., lČo
42324149, Fúgnerova č,p.11,61,11,69064 Břeclav, Petr Bařina, tel, | 7z382a2a6,

odúvodnění

Přechodná úpravá provozu je stanovena z důVodU zvýšení bezpečnosti 5ilničního provozu z důVodu pra€í
na rekonstrukciVodovodu V obci KrumVíř, které bUdou probíhat V termínu od o4.o4.2o22 do 1,5.06.2022,
V rámci prací bude na Vozovce silnice ll/418 v obci KrUmVíř V úseku km staničení cca 22,105 - 22/45
vpravo zříženo posuvné pracovní místo o délce max, 20 m 5e zachováním průjezdního profilu min, 3,5 m,
přičemž bude proveden iprotlák pod Vozovkou, Dále proběhne i úplná uzavhka mistní komunikace
V ú§eku od křižóVátky se silnicí lll418 u domu č, p, 191 3ž po dům č. p. 1oo,
N4ěstský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství stanovil přechodnoU úpravu
provožU ná základě podaného podnětu navrhovatele ze dne 23.03.2022 a po projednání s dotčenÝrn
orgánem Policie ČR - Viz, stanovisko k přechodnému dopravnímu značeni Vydané Policií ČR - Dl Břeclav
dne 17,o3.2022 pod čj, KRPB-59944-2/ČJ-2o2ozz_o604o6 PAZ,

Poučení|

V soUladu s ustanovením § 77 odst, 5 2ákona č, 361/2000 sb., V platnérn znění:
. příslušný správní úřad nedoručuje náVrh opatření obecné povahy a nevyzýVá dotčené osobY

k podáVání připomínek a námitek
. opetření obeané povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
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V souládU s Ustanovením § 173 odst. 2 zákona č, 500/2004 sb., spráVní řádI
. protiopatření obecné povahy nelze podat oplavnÝ prostředek.

M8r. Dana Prajková v.ř.
Vedoucí odboíu přestUpků
a silničního hospodářstVi

vyhotovil: Bc, Ján strhiška
oplávněná úřednío50ba

PřílohaI
- situace přechodné úpraVy proVozl]

Toto oznám€ní musí být vyvěš€no nejméně po dobu 15 dnů na úřední d€sc€ MěÚ Hustopeče a oú
Krumvíř i zpúsobem umožňujícídálkový přístup.

uyrct no an ... ,J,!, _3:.. ?^4.1 sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické poaoap ane ..11:Í,,Ů/L

Podpis a razítko opláVněné osoby, která potvrluje VyVěšenia sejmutí oznámení

obdrží|

Navrhovatel:
Viad€signe s,r,o., lDDs: 2rkáeex

5ídlo: Na Záhradách č.p. 1151/16, 690 02 Břeclav 2

Dotčené o5oby:
spráVa a údržba silnac.lihomoravského kráje, příspěvková organizace kraje, oblast.Jih, lDDs: k3nk8e7

sídlo: Lidická č,p, 132, 690 02 Břeclav 2
obec Krumvíř, lDDs: czebnt4

sidlo I Krumvii a. p. 184,691 73 Krumvii
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ostatní dotčené o§obyI
Vsouladu s dikcí § 173 odst, 1 spráVniho řádu doručuje N.4ěstský úřad Hustopeče toto opatření obecné
povahy dotčeným osobám Veřejnou Vyhláškou, DorUčení Veřejnou Vyhláškou bude provedeno v souladu
s Ustanovením § 25 spráVního řádu tak, že se písemnost VWěsí na Úřední desce Městského úřadu
Hustopeče a současně bude zveřejněna 2působem umožňujícím dálkový přístL]p, Patnáctým dnem po
VyvěŠeni bUdP plsemnost považovana za doíučenou,

dotčené §právní úřady
Kráj5ké ředitelství poIicie Jihomoravského kraje, Dl BřeclaV, lDDs: jydai6g

sídloI Národních hrdinů č,p. 18/15, 690 02 Břeclav 2
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