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VEŘEJNÁ VYHtÁŠKA

ozNÁMENí
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY _

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNlKACÍCH

Městský úřad Hustopeče, odbor př€stupkú a silničního hospodářstvi, příslušný podle § 124 odst. 6
zákona č.361/2000 sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách nékterÝch zákonů,
v platném znění, zpracoval opatření obecné povahy, kteným V souladU s Ustanovením § 77 odst, 1 písm.
c) a odst.5 zákona o p.ovozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů, Vplatném
znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaciI

pro akci

krumvíř, kanalizece á čov
silnice ll/418

Navřhovátel: VHs Břectav s.1.o., lČo 42324149, Lidická č,p, 3460/132, 690 03 Břeclav, kterého
zastupuje Viadesigne 5,r,o,, lČo 27696880, Na zahradách č.p. 1151/16, 690 02 Břecl3v

druh dopravního značení: dle situáce v příloze

komunikace (místo)| silnice ll/418 a místní komunikace V obcj KrumVíř

termín: od 01.09 .2022 do 31.10 .2022

Podmínky pro provedení př€chodné úpřavy provozu:
1. Provedení a umísténí dopravních 2naček musí být v soUladU s vyhláškou č, 294/2015 sb,, kterou se

provádějí pravidla provozU na pozemních komunikacích, ČsN EN 12899 - 1 (73 7030) ,,stálé svislé
dopravní značeni" á technickými podmínkami TP 66 zásady pro označování prácovních míst na
pozemních komunikacích, Veškeré dopravní 2načení bude provedeno V základní Velikosti podle ČsN
EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 v reflexním provedení, Všechny součá§ti dopravních 2naček (patka,
sloupek, značka, uchyc€ní) musí být schváleného typu.
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2, Dopravní značení bude instalováno podle dokumentace, která tvoří přílohu tohoto opatření obecné

MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a s]lničního hospodářství {spráVni or8án) sive spolupráci5 Policií
ČR - Dl BřecláV Vyhrazuje práVo požadovat, po zřizovateli, úpravy dopravního značenídle aktuálnich
požadaVků silničniho proVozu k zajištění jeho bezpečnosti a pJynulosti.
8udou dodrženy podmínky uvedené Vsouhlasu s přechodnou úpravou provozu na silnici íl/418 a
MK obce KíumVíř Vt€rmínu od o1,og.2o22 do 31.10.2022 zhlediska linkové osobní dopravy
Vydaném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy dne 08_08,2022 pod č, j, ]MK
111187 /2022:

. Dopravní úřad souhlasí s přechodnou úpravou provozu na silnici ll/418 a na MK obc€
Krumvíř dle přílohy žádosti spočíVající Vodklonu autobusové dopravy ze silnjce lll418
vúseku mezi domy č. p, 247 a 462 obousměrně na MK obce Krumvíř vt€rmínu ó.l
01-09.2o2z do 31.1o.2022 při splnění následUjících podmínek:

- objírdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude průjezdná pro Všechny
autobusy linkové osobní dopravy minjmálně do délky 13 m, a to i nízkopodlažní,
celá objírdná trasa autobusů linkové osobní dopravy po MK obce (rumvíř bude
Vyklizená dopravními značkami B29,,Zákaz stání'' (nebo B28,,zákaz zastavení..J od
všech párkujících Vozidel Vobou směrech a bud€ současně ifaktickY od těcho
VozidelVyklizena,

Při reálizaci př€chodné úpravv provozu nesmí dojít k znečištění nebo poško2ení dotčených
po2emních komunikacÍ,
Přechodné dopraVní značení mu5i být be2pro5tředně odstraněno nebo 2n€platněno, jakmile
pominou důVodyjeho ínstaloVání, aby nedošlo k neopodstatněnému oňezení silničního provozu na
dotčených komunikacích,
odpovědná osoba 2á řádné proved€ní dopravně bezpečnostního opatření - 2ájištění odborné
montáže dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho průběžnou kontrolu a případné
udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasného odstraněhí: VHs BřeclaV
s.1.o.,Ico 42324749, Lidická č.p, 3460/132, 690 03 Břeclav, Petr Bařina, t e|.:72382a286.
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7.

odůvodnění

Přechodná úprava provozU j€ stanovena z důvodu nedostačující zachoVáné šířkY vozovky silnice ll/418
V úseku mezi domy č. p. 247 a 462 během práci na Výstavbě k3nalizace V obci Krumvíř, objízdná trása
áutobusů a nákladních voridel bude Vtermínu od a7.og.2o22 do 31.7o.2o2z vedena po místní
kolnunikaci Vedoucí severně od silnice ll/418,
Městský úřád Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství stánovil přechodnou úpravu
provozu na základě podaného podnětu navrhovátele ze dne 11,o8.2o22 á po projednání sdotčenÝm
orgánem Poli€ie ČR - viz, stanovisko ke stanovení přechodné úpravy provázu na poremních
komunikacích l,ydané Policií ČR - Dl BřecláV dne 02.o8.2o22 pod čj, KRPB_g]62i-a/ČJ-2o22-o6o4o6-PAZ.

poučéní:

V souladu s ustanovením § 77 odst, 5 zákona č. 361/2000 sb,, V platném ,něnl:. přlslušný spráVní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzýVá dotčené osoby
k podávání připomínek a námitek

. opatřeníobe.né povahy nabývá účinnosti pátým dn€m po vyvěšení
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V souladu s ustanovením § 173 odst, 2 zákona č, 500/2004 sb,, spráVní řád:
. proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Mgr. Dana Prajková v.í.
vedoucí odboru přestupků
a silničního hospodářstvi

vvhoiovilI Bc, ]an strmiska
opráVněná úředníosoba

Příloha:
- situace přechodné úpravy provozu

Toto oznámení musí být Wvěšeno ne.iméně po dobu ls dnů na úřední des.e MěÚ Hustopeče a oÚ
K]umvíř i ,působém umožňují.í dálkový přístup.

vyui:.noan ,1_?:_,! *!_? sejmuto dne

vwěšeno v elektronick e poaoae an. _ _ _?,.?_:._(.._??,.?.

Podpis a razítko opráVněné osoby, kierá potvrzuje VYVéšení a sejmutí oznámení

obdrží:
Navrhovateli
Viadesi8ne 5,r.o,, lDDs: zrkaeex

sidlo: Na Zahradách č.p, 1151/16, 690 02 Břeclav 2

Dotčené o§oby:
spráVa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěVková organizace kraje, oblast Jih, lDDsI k3nk8e7

sidlo: Ljdická č.p. 132, 690 02 BřeclaV 2
obec KrumVíř, lDDs: czebnt4

sidlo: krUmVíř č.p. 184,69173 KrumVír
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dotčené správní úřady
Krajské ředitelswí policie Jihomoravského kraje, Dl Břeclav, lDDs: jydai6g

sídlo: Národních hrdinů č,p, 18/15, 690 02 Břeclav 2
Krajský úřad lihomoravského kraje, odbor dopravy, lDDs: X2pbqzq

sídlo: Žerotínovo námě stí č.p. 449/3, veveří,602 oo Brno 2

ostatní dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 spráVního řádu doručuje Městský úřad Hustopeče toto opatření obecné
povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou, Doručení Veřejnou Vyhláškou bude provedeno v 50uladu
s ustanovením § 25 spráVního řádu tak, že se písemnost VyVě§í na úřední desce Městského úřadu
Hustopeče a součásně bude zveřejněna způsobem umožňUjícím dálkový přístup, Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou,

BDs-BUs, 5,r.o., lDDsI disqzsj
sídloIVlkovská č.p,334, 595 01 Velká Bíteš

ČsAD Kyjov Bus a.s,, lDDs: f2jdmpy
sídloI Boršovská č,p,222815, Nětčice, 697 01 Kyjov 1

KoRDls JMK, a.s., lDDs: gwp8hss

sidloi Nové sady č,p,946/30, staré Brno,602 00 Brno 2
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