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VEŘEJNÁ VYHLAŠKA

ozruÁveruí
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNl|GCÍCH

Městský úřád Hustopeče, odbor přestupkú 3 silničního hospodářství, přís ušný podle § 124 odst.6
zákona č, 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteúch ,ákonů,
V platném znění, zpracoval opatření 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 zákonú, V platném
znění, stanoví přechodnoU úpravu provozu na pozemníkomunikáciI

pro akci

krumvíř _ kanálizáce a čov
silnice lll418

NáWhovatel: VHs Břeclav s,r_o_, lČo 42324149, Lidická č,p, 3460/132, 690 03 Břeclav, kterého
zastupuje Viadesi8ne 5,r.o,, lČo 27696880, Na Zahrádách č,p. 1151/16, 690 02 BřeclaV

díuh dopmvního značení/typ uzevírky: dle 5ituace v příloze/úplná uzaVírka

koňUnikace (místo): silnice ll/418 v obci KrumVíř V místě křižovatky 5 MK u domu č, p, 247 {u pomníku
Bartoloměje Peterky)

termín: od 01.12,2022 do 15.12 .2022

Podmíňky pro proved€ní pře.hodné úpravy provozuI
1. Provedení a umístění dopravních značek musí b,ýt V souladu s Vyhláškou č. 294/2015 sb., kt€roU s€

provádějí pravidla plovozu na pozemních komunikacích, ČsN EN 12899 - 1(73 7o3o),,stálé svislé
doprávní značení" a technickými podminkami TP 66 Zásády pro označoVání precovních míst na
poZemních komunika€ích, Veškeré dopráVní značení bude proved€no v základní Velikosti podle ČsN
EN 12899_1 (73 7030) a TP 66 vreflexním proved€ní. Všechny součásti dopravních značek (patka,
sloupek, značka, uchycení) mu5íbýt schváleného tYpU.

2. Dopravní značení bude instaloVáno podle dokumentace, která tvoří přílohu tohoto opátření obecné
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3, MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství (správní orgán) 5i Ve spolupráci s Policií
ČR- Dl Břeclav vyh razuje právo požadovat, po zřizováteli, úpráVy dopravního značení dl€ aktuálních
požadavků silničního provozu k zajištěníjeho bezpečnosti a plynulosti,

4, Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít kznečištění nebo poškorení dotčených
pozemních komunikacÍ.

5, Přechodné dopravní značení musí být bezprostředně odstraněno nebo zneplatněno, jakmile
pominou dúvodyjeho anstaloVání, aby nedošlo k neopod§tatněnémU omezení silničního provozu na
dotčených komunikacích.

6, odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření - zajjštění odborné
montáže doprávního značení podle tohoto stanovenÍ, jeho prŮběžnou kontrolu a případné
udržováni po celoLr dobLr přechodné úpravy provozu a dále jeho včasného odstranění: VHs Břeclav
s,r,o,, lČo 42324149, Lidická č.p. 34601132, 690 03 BřeclaV, Petr Bařina, te|:723a2a2a6.

odůvodnění

Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu provizorní úpravy silnice ll/418 na zimní období
V rámci píací na \^ýstavbě kanalizace a ČoV v obci (rumvíř. Práce na úpravě části silnice ll/418 budou
probihat Vterrnínu od 01.12.2022 do 15.12.2022 za úplné UzáVkky na silnici ll/418 Vobci Krumvíř
V místě křižovatky s MK u domu č, p. 247 (u pomníku Bartoloměje Pet€rky), obousměrná objízdná trasa
uzavřeného úseku silnice ll/418 bude vedena po 5ilnicích lll380, lll/4188 a ll/418,
Městský úřád HUstopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu
provozu na zákládě podáného podnětu navrhovat€le ze dne 23,1,1,2022 a po projednání s dotČeným
orgánem Policie ČR - Vi2, stanovisko ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komUnikacích vydané Policií ČR , Dl 8řeclav dne 22.11.2022 pod č.j. KR PB-97625 -19 lČJ 2022 060406-
PAz-

Poučení|

V souladu 5 ustanovením § 77 odst, 5 zákona č. 361/2000 sb,, V platném znění|
. příslušný §právní úřad nedoručuje náVrh opatřeni obecné povahy a nevyztilr'á dotčené osoby

k podáVání připomínek a námitek
. opatření obécné pováhy neb'ývá účinnosti pátým dnem po Wvěšení

V soUladu s ustanovením § 173 odst, 2 zákona č, 500/2004 sb,, spráVní řádI
. proti opatřen í o becné povahy nelze podat opravný prostředek,

M8r. Dana Praiková v. r.
Vedoucí odborU pře5tUpků
a 5ilničního hospodářství

vYhotovilI Bc,]anstrmiska
opóvněná úředníosoba

Pří|oha:
- situace př€chodné úpravy provozu
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnú na úřední desce MěÚ Hustopeče a oÚ
Krumvíři způsobem umožňujícídálkový přístup.

vyýěšeno d,. 1!] 11: b2L sejmuto dne

vyvéšeno v elektronické p.d"bé d." ___,__.1_.|:. .(!:,.?,..?-?

Podpjs a razítko opráVněné osoby, která potvrzuje Vyvěšení a sejmUtioznámení

obdrží|
Navrhovatel:
Viadesigne s.r,o,, lDDs: 2rkaeex

sídloI Na Zahradách č,p. 1151/16, 690 02 BřecláV 2

Dotčené osoby:
spráVa a údržba silnic Jihomorávského kraje, pří5pěVková organizace kraje, oblast lih, lDDsi k3nk8e7

5ídlo: Lidická č,p, 132,690 02 Břeclav 2

obec Krumvíř, lDDs: czebnt4
sidlo: Kíumvli a,p, 184,691 73 KíumVíř

ostatní dotčené o§oby:
V souladu 5 dikcí § 173 odst, 1 spráVního řádu doručUje Městský úřad Hustopeče toto opatření obecné

povahy dotčenÝm osobám veřejnou Vyhláškou, DorUčení Veřejnou Vyhláškou bude provedeno V souladu

5 ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost VyVěsí na úředni desce íVěstského úřadu

Hustopeč€ a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup, PatnáctÝm dnem po

vyvéieni bUde plsemnost považována za doručenoU,

dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie ]ihomoravského kraje, Dl Břeclav, lDDs:jydai6g

5ídloi Národních hrdinú č,p, 18/15, 690 02 BřeclaV 2


