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Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářstvi, 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 j€n ,,zákon o silničním provozu'.) Ve Věcech
stanovení místní a přechodné úpravY provozu na silnicích Il, a |ll, třídy, na místních komunikacích a na
Veřejně přístupnÝch úče ových komunikacích V řízení ž moci úřední o opátření obecné povahy podle
ustanov€ní § 171 a následujícich části šesté zákona č.5oo/2oo4 sb,, splávní řád, Ve zněni pozdějších
předpisů (dále jen ,,spráVní řád") a podle zvláštní úpravy V § 77 odst, 5 zákona o silničnlm provozu,
zahájeném v souladu s ustanovením § 42 správniho řádu, na základě písemného podnětu policie če.ké
republiky, krajské ředitelství policie Jíhomorávského kíaje, Ú?emní odbor Břec]av, Dopravní inspektorát
ze dne 26,08,2021 a po projednání 5 dotčeným orgánem Ve smyslu ustanovení § 172 odst, 1 5práVního
řádu á § 77 odst, 3 2ákona o silničním provozu, po stanovisku Policie České repUbliky, Krá].ské ředitelství
policie Jihomoravského kraje, Územní odbor BřeclaV, Dopravni inspektorát (dále jen ,,Policie České
repUbliky") pod č.j, KRPB-216286-1,/ČJ-2o21-o6o4o6 PAz ze dne 26.!1.2021 pod|e ustanovení § 77 odst,
1 písm, c)2ákona o 5ilničním provozu

VEŘEJNÁ VYHtÁŠKA

ozNÁMENí

OPATŘENÍ O8ECNÉ POVAHY -

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNlKACÍCH

stanovuje místní úpravu provozu

svislé dopřavní rnačení:
. 1 x B 20a ,,50 km/h" - nejvyšší dovo]ená rychlost
. 1 x B zoa,,7o km/h'' - nejvyšší dovolená rychlost

ná pozemní komunikaci:
. silnice ll/380 Vobci Krumvíř V místě km staničení cca

KrumVíř" - dle situace v příloze

termínI trval€ od nabytí účinnosti opatření obecné povahy

0

32,330 (dále jen ,,5ilnice lll38o Vobci
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Podmínky pro provedení místní úpraw provoru:
. Všechny součásti místní úpravy provozu na silnici ll/38o V obci KrumVÍř musí být umistény a osazeny

dle situace V příloze,
Provedení místní úpravy provozu na silnici ll/38o v obci KrumVíř musí být V souladu s vyhláškou č.
294/2015 sb., kterou se provádějí plavidla provozu na por"mní.h komunikacích, Ve znění
pordějších předpisů (dálejen,,Vyhláška č,294/2015 sb,"), Dopravníznačky a dopravni zařízení musív souladu s § 62 odst, 6 zákona o silničním provolu svými rozměry, barvami a iechnickými
požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterýmijsoU zejména normy ČsN EN 12899

1 ,,stálé svislé dopravni znáčení - Část 1i stálé dopravní 2načky'' a dále technické ;odínínky TP 65
,,Zásády pro dopravníznačení na pozemních komUnikacích'',
Všechny součásti místní úpravy provozu na silnici ll/380 V obci Krumvíř musí být schváleného typu,stálé svislé dopravní ,načky, Výrobky pro Vodorovné dopravní značení patří V soUladu s
ustanovením § 12 zákona č. 22/7991 sb., o technických požadavcích na Výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č, 2 n;řízení Vlády č,
163/2002 sb., kterým se stanoví t€chnické požádavky na Vybrané stavební \^ýrobky, Ve zněnípo,dějších předpisů (dále jen ,,nařízenívlády") k výrobkům, u kterých musi být;osouruna stooa
podle dikce § 5, § 5a nařízeníVládY,
odborné provedení mí.tní úpravy provozu na silnici ll/380 v obci krumvíř podle tohoto stanovení
zajisli SpíáVa a ud?ba silnic Jihonoíavského kíale, pnspev(ová organizace krate. Zerotrnovo
náměstí 44913, 602 oo Brno, oblast lih, lao 70932581, pravnicka osol" poutienj uvr<on".
Vlastnických práV Jihomoravského kraje ksilnicím ll, a ]ll, tříd (dále jen,,spriáva a údržba silnic
JihomoraVského kraje"),
spráVa a údržba silnic ]ihomoravského kráje bude V souladu s obecně 2áva2nými práVními předpisy
zajišťovat následnou kontrolU a údržbu dopravního značení na silnici ll/380 v obcl xrumvir
Tímto stanovením místn' úpravy provo2u na silnici ll/38o V obci Krurnvíř neFou dotčen; předpisy o
územním plánování a stavebním řádu (rákon č, 183/2006 sb,, o rizemnim ptanovJni á stavetnim
řádu, Ve ,něni pozdějších předpisů - dálejen,,stávební zékon''),
Dopravní značky na pozemních komunikacích nevyžadují rozhodnUtí o Umístění stavby, ú2emní
souhlas, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavebník j€ Všák povinen podle dikce §79 odst,4 stavebního zákona zajistit si informace o existenci podzem;ích stav;b technické
infrastruktury á zajistit jejich ochranu, a dál€ v souladu s dikcí § 152 odst. 1 stavebniho zákona dbát
na řádnou přípravu a provádění stavby, přitom musí mít na zřet€li zejména ochranu života a zaraví
osob, ochranu životního prostředí a majetku, išetrnost k sousedství,
Termín provedení místní úpravy provozU: po nabytí účinnostitohoto opatření obe€né povahy,

odúvodnění

Řízeníz moci úřední o opatření obecné povahy podle § 171 a nás|edujících části šesté §právního řádu apodle 2vláštní úpravy § 77 od5t. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu Ve Věci stanoveňí místní
Ýprávy 

provozu na 5ilnici lll38o vobci krumvíř bylo zahájeno na zaltaa; p i."mn eio loan ětu policie
ceské republikv ze dne 26,08,2021, DůVodem podaného podnětu byla jprava svisljho aopravního
značení na 5ilnici lí/38o Vúseku km staničení cca 32,445 - 31,955, neboť viomto úseku sitnice nebyla
svislÝm dopravním značením povolena nejvYšš í dovole n á rychlost shodně v otou smaiecr,
Dne 16,11,2021 proběhlo místní šetření Ve Věci projednání obdrženého podnětu za;časti spráVního
orgánU, dotčeného orgánu, tj, Poli.ie české republiky a 2ástupce obc€ KrUmVíř, kde b|lo navrzeno nasilnici lll380 V obci Krumvíř V místě km staničeni cca 32,330 doplněni svislého Óz s 20; ,,so t.ll,.. u"směru na Hodonín a Dz 2oa ,,7o km/h" Ve směru od Hodonína. rímto dopravním značením budestanovena nejvyšší dovolená rychIost vozidel na 50 km/h v úseku silnice, kd€ s; nacházi obytná lokalita
,,Rovinský dům" a áUtobusové zastáVky Krumvíř, statek. Mimo tuto lokalitu bude nlvysei dovolená
rychlost zvýšena na 70 km/h až k zastavěnému území obce, kde je stávajícím aopraunim -ateni.snížena na 50 km/h. Stanoveným dopravním žnačení bude přispěná ke ruiiuni Uur!.inorti ,irniinir,oplovozu V obytné lokalitě ,,RoVinský dVůr'' V obci Krumvíř,



l\4ístní úprava provozu na silnici ll/38o V obci Krumvíř musi v souladu 5 ustanovením § 78 odst, 1 a 2
zákona o silničním provozu tvořjt ucelenÝ systém a musi být užita pouze V takovém rozsahu a takovým
způsobem, jak to nerbytně VYžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý
VeřejnÝ ráiem,
Dotčeným orgánem V řízení Vedeném pod spisovou z|ačkou ops/lg-l1a/21/352 je v souladu s
ustanovením § 136 odst, 1písm, a) §práVního řádu a podle § 77 odst,2 písm. b) zákona o silničním
provozu policie české republiky, Měú Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářstvív souladu 5
ustanovením § 172 odst, 1spráVního řádU a § 77 odst,3 zákona o silničním provozu náVrh stanovení
místní úpraVY provo2Lr na silnici l|/380 V ob€i KrUmVíř projednal s Výše uvedeným dotčeným orgánem
Viz. souhlasné stanovisko Poljcie České republiky pod č.j, KRPB-216286-1 /Ó-2o21-o6o4o6-PAz ze dne
26.tl2o21.
V souladu s Ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jsou-li součástí místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích světelné signá|y, příkazové a 2áka2ové doprávní 2načky, dopravní značky
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravníznačky ukládající účastníku silničního
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provo2u na pozemní€h komunikacích,stanoví příslUšný
správní orgán tuto Úpravu provozu opatřením ob€cné povahy,
po.tup při vydávání opatření obecné povahy ]e obecně upraveň v § 171 a následujících části še.té
spráVniho řádu ó podrobnější procesní pravidla stanovení místní úpravy provo.u na pozemních
komunikácích jsou upravená v § 77 odst, 5 zákona o síiničním provozu, NáVrh opatření obecné povahy s
odůVodněním správní orgán po projednání s dotčenými orgány uvedenými V § 136 spráVního řádu
doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na své úřední desce a na úř€dních deskách obecních úřádů v
obcích, ]'ejichž správních obvodtj se opatření obecné povahY týká, jen Vztahuj€_li 5e stanovení místní
úpravy provozu na pozemnich komunikacích k provozu v zástavěném ú'emí doičené obce nebo múže-li
tímto stanovením dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném úuemí dotčené obce, a dále WzVedotčené osobY, aby k náVrhU opatření podáValy připomínky nebo námitkY.
íVěstský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství doíučiI náVrh op3tření obecné
povahys odůvodněním po projednánís dotčeným orgánem (Policie České republiky)V€ř;jno! VYhláškou
podle ust, § 25 spráVního řádU V souladu s ust, § 172 spráVního řádu, Návrh opatieni obecné povahy s
odůVodněnim bYl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu HUstopeče a obecního úřadu KíumVíř po
dob! 30-ti dnů, rovněž izpůsobem umožňujícím dá|kovÝ přístup (elektronická úřední deska), Dotčené
osoby byly V náVrhU opatření obecné povahy dle § 172 odst, 1 5práVního řádu \,.yzvány, aby podáVály sVé
připomínky nebo náVrhy, ( náVrhL] opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehoi prává, povinnosti nebo
zájmy mohly být opátřením obecné povahy přímo dotčený uplatnit u správního or8ánu písemné
připomínky- Vlastníci nemovitostí, jejichž práVa, povinnosti nebo zájmy souvisejici s výkonem
VJastnického práVa mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podá;at proti náVrhu
opaiřeníobecné povahy písemné odůVodněné námitky lhůtě 30 dnů ode dne 1eho zveřejněnr,

NáVrh opatření obecné povahy pod č). M|jH/g1424lz1/352 ze dne 26.11,,2027 byl na úřední desce
Městského úřadu Hustopeče VyVěšen dne 30.11,2021 a 5ňat dne 03.o1.2022.

Rozhodnutío námitkách účasthíků podle § 172 odst. 5 spráVního řádu:

čj.MUH/ 40621221352

Námitky nebyly uplatnény

odůVodnění rozhodnutí o námitkách účastníků podle § 172 odst. s spráVního řádu:
V2hledem ktomu, že námitky nebyly uplatněny, nenítřeba rozhodnutío námitkách odůVodňoV



Poučení:
Proti opatření obecné povahy n€lze podat opravný prostř€dek. Toto opatření obecné povahý nabýVá
účinnosii patnáctým dnem po dní VyVěšeníVeřejné Vyhlášky,

čj.Muw 4o6u22/352

M8r, Dana Prajková v.r.
VedoUcíodborU přestupků
a 5ilničniho ho§podářsiví

V z. Hana Řeháková
Zástupce Vedoucí

vypracovál: Bc, Ján strmiská
oprávněná úředni ošoba

Příloha:
- situace stanoveného DZ na silnici lI/38o v obci KrumVíř

Vyvěšeno v elektronické podobě dne _ /r: .a:,,Z- 2 z

Podpis a razítko opráVněné osoby, která potvrzuje Wvěšenía se]mutíoznámení

Toto opatření obecné povehy mu§í být vyvěšeňo na úřední desce Měú Hustopeče a oú (runrvíř takézpúsobem umožňuiící dálkový přístup po dobu 15-ti dnů. Patnáctým anem p-o vývi;eni naliva toto
opatř€ní obe.né povahy účinnosti.

'2] 
4 " -,

VYvěŠeno dne ' /, /. //\ / z sejmulo dne
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0bdrží|
Navrhovatel a dotčenÝ or8ánI
Krajské ředitelství policie lihomoravského kraje, Dl BřeclaV
Národních hrdinů č,p, 18/15, 690 02 BřeclaV 2

Dotčené osoby
spráVa a údržbá silnic Jihomoravského kraje, příspěVková organizace klaje, oblast Jih
Lidická č.p,132
690 02 Břé.láV

obec krumvíř
KrumVíř č.p, 184
691 73 (rumvíř

ostatní dotčené osoby:
V souladu s dikcí § 173 odst. 1 spráVního řádu doručuje MěÚ Hustop€če, odbor přestupků a silničního
ho§podářství toto opatření obe€né povahy dotčeným osobám veřejnou lyhláškoL]. Doručeni ./eřejnou
Vyhláškou bude provedeno v souladu s Ustanovením § 25 správního řádU tak, Že se písemnost YyVěsí ná
úředni desce MěÚ Hustopeče a oL] KrUmVíř a současně bude zveřejněna izpú;obem umcžňullcim
dálkový přístup (V plném znění). Patnáctým dnem po Vyvěšení bude písemnost povážcvána za
doručenou,
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