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VEŘEJNÁ VYHtÁŠKA

ozNÁMENí
O ZAHAJENÍ ŘÍZENÍO NÁVRHU OPATŘENÍOB€CNÉ POVAHY -

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNlKACÍCH

Městský úřad Huýopeče, odbor přestupkú a silničniho hospodářství, příslušný podle § 124 odst, 62áko,na č. 361/2ooo 5b,, o provozu na pozemních komunikacich a o ,minj.i 
"Cli"iV-.ilaton,i tralon osilničním provozu), v€ znění pozdějších předpisů (dále ;"n ,,ralo" o ,Ňnň'orJ"-"''r, , r""'"o" .ustánovením § 77 od.t, 1pí.m.c) á odst,5 zákona o silničnim p,.r*" 

" 
JÉ o'iii 

"i.t. 
1zákonač.500/2004 Sb,, správní řád, ve znění po,dějších přeapist (a;re le" "ipra"nJĚa;i 

jr""rř",

Návřh ópatření obecné pováhy

Mě^stský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodóřství, přístušný podle § 724 odst. 6 zákondč.361/2000 sb., o provozu no pozemních komuniktirn. o ,^ena,Í'rait",,i,Í ,ii"iiÍ)o^, 
",n'ar^prouozu). ve zné pozdéfiich předpisů ldale jen ,,zókon o sltnitnim privozíi' ,"-r!r"ri'r*rou"r' -'rrn'o přechodné uprovy provozu no s nic1h tl. o ltl, třídy, na místních komuninrti , ," ,,"i"ne prirrrrlrnúčelových konunikacích v řízení z moci úřední o'opatření obecn! i"rrii"i"Oi" 

"rr|r;"vení § 
177 andsledujících části šesté zákono č. s00/2004 Sb., ipróvní řód, r" rrert i.liějšíri"ii",oruo 1oo," 1",,,'plóvní řód,") o,podle zv]óšťní úpíovy v § 77 odst. 5 zokona o silničnim prorirr,' ,"irj)re, , *aoa,sustanovenín § 42 správního řódu, na záktadé Pisemneho Podněťu ,[,i*-ěLiŽ"i!Žutt*r, r*i,ltřediťelství policie lihomoravského kroje, tJze-,i oátor ate,,L,}io;r;,;,';;:;";;;;' ::r,e 26.08.2021o po projednáni s dotČeným oíqónem ve smvstu ustonovení § 172 odst. 1 ,rrrrn"'á , 5 ,, 

"au. 
,z,ó,kona o silničnlm p|avozu, po ,tororirku_ Potiri" e"á,e ,"iri,t'iv,' řr"irt* át"tru' ,o''r'"Jihonoravského kraje. Územní adbor Břectdv, Dopravní inspektorát (dát"'i", 

"i.,liiri"ZŽr*e nputt*v'lpod č.j, KRPB-216286-11/čJ-2121-0604o6-PAz ze ane zesl.zozl půi i,r"rá"ěriič i.*r, , ,trr. ozákono o silničním provozu

Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
oogon pŘesrupxů n sl lčNíHo HosPoDÁŘsWí
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svislé d o p Ioýh í z ndče n í :
. 1X B 2oo,,5o km/h"
. 1x B 20d ,,7a kn/h"

stanovuje místní Úpíavu ptovozu

- nejvyšší dovolená rychtosť
- nejvyšší doýolená rychlost



čj. MUw 91424/2U352

nd pozemni komunikdci:
. silnice ll/380 v obci Krumvíř v nístě km stoničení ccd 32,330 (dó!e jen ,,silňjce tl/380 vobciKrumvíř"- dle ,iťuace v příloze

temín: trvo]e od nabyťi účinnosti opatřeni obecné povdhy

Podmlnky plo píovedení ístní úpídvy píovozu:. všechny součásti místní úpravy provozu na silnici ll/380 v obci krumvíř musí být umístěny a osazeny
dle situace v pří]oze.
provedení misťní úpravy píovozu na silnici lt/380 v obci krumvíř n,usí býť v souladu s vyhlóškou č.

'^?!!!^?"1.],1!,::'':.:::,:::vódei 
pravid_lo prawzu na pozemních komunikacích, ve zněnípozdějšichpreoplsu ldole len "výhlášho Č. 294/2015 sb-''). DoprdvnÍznačky a dopřavní zařízenímusív souladu s

:.::,":',::::,!:." "':'nlm 
provozu svymi rozme,v, t*,,Áio r",n,i,ii,,'i",i'i",o, 

"or,,o*::1:::: "r:"',.ur!, 
rředpisúm, klervmi isou zejména normy Čstu tN lz'sss - 1 :ýók svbtéa.oplavnl znaceni - Cast 1: stale doprovn značky.' a dáte technické podmínky TP 65:,Zósady prodopravn í značení na pozemních kamunikaclch.'.

ušechky součósti místní úpravy provozu na iilnici tl/380 v obci Křumvíř musí být schvóleného typu.s_tálé suidé dopravni značky, výrobky prc vodorovné dopíavní značení parii , ,irtoiu'r'uuoror"r',
§ 12 zo[ona č.22/1997 sb., o technických požadavcU na vi,ro*y a i )itra , á"iňar, ,e*"r,irnžókonů, vP )něn pozdějšlch předpisů o podle prilohy č. 2 nořizeni ýtódy L. ,u:tioŮ io,., w*y^ ,"ltanoví technické požadavky no vybrané stovebni vyroa*y, ve znentt po)anitiri iiiirO aa" n,,.nařízení vlódy! k výrobkům, u kterých nusi být piso-"r,,n"a" i"Ji'i'iir"i'č'i"'r, *rr*'vlády.
odborné provedení místní úpravy proýozu no silnici lt/38o v obci krumviř podle tohoto sťanovenízajistí správa a údržba sitnic lhomoravského křaje, příspěvková .rirrirár" ii"i,"*.r^*.nlmestí 

149/3,602 00 Brno, obtast Jih, lčo 70932581, právnická orii"-i.,,!|rŽ',i "*-".vlaýnkkých práu Jihonoíavského kroje ksj]nicím tl. a 
't'.' 

Xa Pat" rr-)Čri"á'r"'iá,*, ,n'l i h om o ravs ké ho kraje'' ),

:r^:.::.i:!::_?: ,:^'i 
ihomorov.skeho l,íok bude v souladu s obecně závoznýni píóvníni předpisy

zlallsťovoť nasled,nou konIrclu o Údržbu dowavniho znočeni no silnkt tl/]8o, itri irurvir,llmto slonovenim rnl<lni úproýy provozu no silnici ll/380 v obci k|umvi nej\ou dotčenv predpisy oúze,mhím plónoýóní a stavebním řádu kákon t. l83/2006 Sb,, 
" 

r""-r',.'iňr"r 
"''l'rr*Or',řádu, ve zněnípozdějších předpísů - dále je n ,,stavebn í zókon'').

Dopraýní zhočky na pozehních komunikacích nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby, územhísouhlos, sťavební pavoleníani ohlášenístov?bnimu uřodu, stavebni 1e-viau i"r)i*r r'šo* a** s79, odst. 4 stavebního zákona zajjstit si jnJormace o exislenci podzemnrch stoveb technickéinířastruktury a zajistiť jejích ochranu, a dále v souladu s dikcí § b2;dý. 1 stoveaÁ'o]arono aaatna řádno,u přípravu d provódění stavby. přiťom musí mít nó zřeteli zejméni.rnrrr*'zi".L , ,o.riorob. o(hanu liýotniho prcstř"di o majetku. išelrnosl k sousedstvi.
lermin plovedení misťní úprow plovozu: po nobytí účinnosti tohoto opatřeníobecné povohy.

odúvodnění

Řize.ni z moci úrPdnl o opatřeni obe1ne povahy podle š 17l o nosteduiiclch tástl sPrte sprcvnúo řódu apo_dle zvlošlníwrcw § 77 odst. t pLm- Ll o odst. s ?ókono o silnlanim plovozu ve vě(l5ťanovenl mBlnlu_prov_y plovoru no 5ilniLi ll/38o vob.i K|umwi bvlo rahdj"no 
"r ra*Lae i,r"Á rži.- oodnělu Polircceské republiky re dne 26.08.202l. Důvodem podaneho podnelu bvlo "o.rr rr','h. *r.-,n.znočení na silnici tl/380 v úseku km staničení 

,cca 
sz.aas -'al,sii, ,"L,"' ,i.ri. irži, ,^u" *o,"sublým.dopr.ovním znočenm povolpno ne,yšií dowt"na,vc wost,t oi,i,' 

";;;' ;;";::;'Dne 16,11,2021 proběhlo mlsťm šetřent ve věci projedÁal .ti,i",Jn"'išůá','ži"ir*r, ,rro,r,r.orgónu, dotčeného orgánu, tj. Policie české republiky a zastupr" irr" 
^)rrri,*oi" i'" navrženo nasjlnici ll/38o v obci Křumvíř v řnístě km stoniieni u, sz,:so iopnen, ,r,iri"i" i i iŮ "ro u.n" *směru no Hodonín a Dz 20a ,,7o km/h.' ve směru od Hodoníno. rirto aoi.-i.'"rroari^ tra.stanovena nejvyšší dovolená rychlost vozidet na so tn/h v úseku sitnii,-ia" ,!',rrnirí"owra nr.tir,



čj, MuHl 91421/2l 1352

,,Ro.vinský důn" o autobusové zastóvky Klumvíř, stotek. Mimo tuto lokalitu bude nejvyšší dovolená
rych]ost zvýšena nó 70 km/h až k zlstavěnému území obce, kde 1e stávalícii dopravníh znočenímsníženo ha 50 km/h. sťanovenýh dopravnim značení bude oitoper. r" rriSŽ,r,i i"lrečnosti si]ničnihaprovozu v obytné lokaliťě ..Rovinský dýůr'' v obcj Kíumvíř.
Mlstní úpřavo provozu na silnici ll/380 v obci Krumvíř musí v souladu 5 ustonovením § 78 odsť, 1 a 2zák"ono o silničním provozu tvořiť ucelený systém a musí být užiťa pouze , tokorJ. ,:orrrnu o tokorýn
::::?::21! " 

*rrrtně vyžaduje bezpečkost provozu no pozeÁních *o.iiriiorrrn'*m jrý aU";irý

Dotčeným oígónem v řízení vedeném pod spisovou značkou ops/lg7la/21/j52 je v soutadu sustonovenhn § 1_36 odst. 1 písm- a) správního řódu o podte § zz áarr- z pLi,'ii ,a*ona o silničnímprovozu Policie české lepubtíky. MělJ Hu,topeče, 
"aaoi 

pi"rt,pra , liiiirÁá ioif"Jor,rri , ,orna" ,ustonovením § 172 odst. 1spróvhího řódu a § 77 odst.3 zákona o silnitrim proJJ, narrn rtoror"nimísthí úpravy provozu no sj]nici tl/380 v obci Krumvíř projednal s výši u;i"rÍ.lát"rl, -sa*, -viz. souhloshé stanovisko Policie české republiky pod č.j, raps-ziazas-ýč;iozi,iěoaoa-pnz ," ar"26-11.2o21.
V soulúdu s ustanovením § 77 odst. 5 2ákono o sitničním provozu jsou li součástí místn] úprovy provozuna pozemních komunikacích světelné signáty, příkdzové a zákúzára a.p*ri|)rriii, aopravní značkyupravující přednost a dodatkové ťobulky k nim nebo jiné dopravní značkv iaiioi,:ri'it*r*, ,nitrrnoprouozu povinnosti odchylné od obecné úpravy pravozu no pozemnah komunikacich, stanoví příslušnýspravn orgon tu!o úpravu píovozu opotienlm obpcne povahy,
postup při vydávání opatřpní obecné povahy je obecne upraven v § 171 a nóstedujících čósti šestés?róvního řádu a podlobnější procesní píovidlo uonor"n, .urni ,rrár, ]ru:ái n, por".rrrnkomunikacích jsou uprovena v § 77 odst- 5 zókono o_,itnit,im pro,iiu.Íiwi o'iiiJ,ior"rre ,oron, ,odůvodněním spróvníorgóh po píojednóní s dotčeryriorgari u""á,iyri"'i j5ě'riiirr,oo 

,uo, o-rt,ueřejnou vyhlóškou, kterou vyvěsí no své úředni desce a Áa Úiednícn á**aŽili"lriri úřadú v obcích,jejichž lpróvních obýodů se opatření obecné povahy týká, jen r,fuh;Ó-.i-r"';;;:i;;:rí místní úpravyprovozu no pozemních komunikacích k provozu v zasťavěném území iotčené obce ne,bo může-ti tímtoýan.ovehím dojít ke zvýšení husťoty provozu u zastavěném území dotčené obce. i a}te ,yzv" aotteneo_s,oby..oby k novrhu opotře podovaly piipóminky nebo nomiťky.
Matshý úřod Hustopeče, adbor přestupků a silničního hospodóřství doručil nóvrh opatření obechépovohy s odůvodněním po proiednánís dotčeným organem \Cotirie č"rr; r"p;t'iíii'r"r"ro, 

"raUiroupodle ust. § 25 správního řádu v souladu š ust..§ 172 spróvaního řádu. NarÁ ipriirt.Ú*re prrrniiodůvódněním by| zveřejněn na úředhí desce Městského úřodu Hustopeče o OiZrriá'iioa, r*.ri; podobu 30-ti dnů, rovněž izpůsobem umožňujicím dálkový přístup p:t"n-rtrii-riŽ,iri *rka)_ Dotčeňéosoby byly v návrhu opatření obecné Dóvóhy dle 5 ltz oári, l ,piariino iaáu Jr*Oii,' oo, ,oaarory ,"epřipomínky. nebo,nóvíhy. K návrhu opatřent obecr" p",,t,v ..ní ta",i.ti,lŽn'.ii)io'ii o"",rr*r, ,"o"zóllv ylntv býť opdtřením obecné povahy přímo dotčeny, 
"p;ir;;,, 

;;;;r;;;;; ,rgánu písemnépřipomúkv. Vloýnd nemov]tostl, kjichz. praýo, p*ará"i ,"i,o' ,o1riy' ,"rir",", , ,**-vlosťnického pldvo mohty být opotienih ob?cne povohv plimo d"tř"r;.' ;;h;';;;;Jrť proť] nowhuopolřeniobecnp povahv pisemné odůvodnéne no^irlv n,n" so a,t iá" in.;;n; ,;;;;;",,

Rozhodnutío nómitkách účastníktl podte § 172 odsť. 5 správního řádu:

odůvodnění rozhodnutí o námjtkóch účastníků podle § 172 odsť. 5 spřávního řádu:

Tento náVrh opátření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici íl/38o V obci Krumvířse přímo dotýká příspěvkové organi2ace Správa a údržba siinic iir,o.or*.r,JiJ iia", l"r,o o*Ovpověřené Výkonem Víastnických práV k silnicím ll, trídy a dále kteréhokoli" ú:i"."it"l'r"i!",n. o."".",



č.j, MUH/9l12,1/2I1352

M8ř. Dana prajková v. r.
Vedouci odboru pře5tupkú
a silničního hospodářství

vyhotovil: Bc ]aň strmkka
op.ávrěná Úř€dni osoba

K náVrhu na stanovení místní úpravy provo2u na silnici ll/380 V obci l(rumVíř může kdokoliV, jehož práVa,povinnosti n€bo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, u;latnit u správníhoorgánu pís€mné připomínkv a vlástníci nemovitostí, jejicn: pr;va, povinnosti nuÍJ]j]iv .ouui."ji.i .Výkonem Vlastnického práVa mohou být tímto opatřenim obecné pávahy pri.o ioi;"iv, ,or,ou poa"tproti náVrhu písemné odůVodněné námitky, spráVní orgán je povinen'se pr'po.ini".' ,"lvu"' 
"vypořádat se 5 nimi a o námitkách íozhodnout v odůvodně;í o;atieniobe.nP pou"iv, áp",r"ni.O".nepovahy, které musí obsahovat odůvodnění, oznámí správní orián veřejnou urr,r]Sr,oi, ti".u uweri n"své úřední desce a na úředních deská€h obecnich úřadů v obcich, jelichi .prj""i.i oi""OO * 

"p"tr""iobecné povahy týká, jen vžtahuje-li se stanovení ,irtni ,lpr.uv piááru ná *.".rii.-n 
"to.un'*".nn 

tprovozu V žastavěném území dotčené obce_nebo může-li tímto stanoveni; dojít ke z\^lšení hustotyprovozu V žastavěném území dotčené obce, opatř€ní obecné pováhy Ve věci místní úprauy provozu napo2emních komunjkacich nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni v;věš*i".r"i"J 
"viijxu.

Dle ustánovení § 25 a § 172 odst, 1 zákona č, 5oo/2oo4 sb,, spráVnl rád, touto Veřejnou VyhláškoU odborpřestupků a silnicniho hospodaístvl Méstského uiadl Hr.Lstopeie:

vyzývá

1ll1il"^,l]""ll:.i.il^-]omuto 
náVrhu opatření obecné povahy ve lhůtě 30 dnů ode dne lveřejnění

l,UodvdlY u spravn,no or8anu pis€mné odúVodněné připomínky a Vlastníky nemovitostí, jejichž práVa,polr'innosti nebo žájmy souvjsející s výkonem vJáýnickéÁo p*"á ,.r,"" tVi 
"p"ii"ni-.'ob".ne o.u"nupřimo dotčeny, áby podali proti návrhu opatření obecné povahy pir"rnt'.J*"ine"e 

";rirr,v u,ákonné lhůtě do 30 dnů ode dnejeho zV€řejnění,

s návrhem výše uvedeného opatřeni obecné povahy 5e l'e také s€2námit v budově Městského úřaduHustopeče, odboru přestupkú a .jlničního hospodářství, V úřední dny: ponaeii 
" 

,t;"a"'súo - rz,oo hoa,út€rý a čtvňek 8|00- 14:oo, nebo ijindy po domluvě na výše uvedeúm t"r"t"""i, .tr"ii"-.rir",

Příloha:

situace navrženého DZ na silnici ll/38o V obci KrumVíř



Toto oznámenío návrhu opatřeníobecné povahy a výzva k uplatněnípřipomínek nebo námitek musíbýt vyvéšeno na úřední desc€ Městského. úřadu Hustopeče a Ot"i"ii"',ii"l""Xr"."r, .*ar i,působem umožňujícím dáIkový přístup (el€ktronická úřední deska), p; a.o"iji"u. '-

či. MUHI 914241211352

vyvěšeno dne J.!: 1|!,11 |!

VyVěšeno v elektrohi€ké podobě dne

se]muto dne

3a. // Z 2-7

Podpis a ražítko opráVněné osoby, která potvrzuje Vyvěšení a sejmutíoznámení

obdřží|
Navřhovatel a dotčený orgán:
(rajské ředitelství policie lihornoravského kraje, Dl BřecJaV
Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02 Břeclav 2

Dotčené osoby
spíava a údížba 5ilnic Jihomoravsl€ho krale, přlspěvková or8anilace krale, objast lihLidická č,p,132
690 02 Břec|áV

o§tatní dotčené osobyI
V sou|ádu s dlkcí § 172 odst, 1 spráVnlho řádu doruiuje MeÚ Hustopeče, odbor přestupků a silnjčnlhohospodářstvi toto 02nameni o náVrhu ooátř
D"*";; ;;;;;;";;;;il#: ;;::§] ".J:: 

j:l"**""§ili ;;"i1l;ilil"li,l:;:".:
ffiil"l,i,.',fi'r il":;',i:1:,'"r:,[:i*"': ",""t".". tua",""i"l*n"".oj."o". 

".",o";n,.oo,",""ou ó"i j;J;;;;;";;;; J;;"]H]l"iiffď:,,#"".r"J;fl1"""ff"ffi:.J;:i,""."","il:.;:
povahy musibÝt lveřejnén neiméné po dobu 30 dnů


