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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

srnruovrruí pŘecxooNÉ tJPRAVY PRoVozU NA PozEMNícH KoMuNlKAcícH

Městský úřád Hustopeče, odbor přestupků á si|ničního hospodářství, příslušný podle § 124 odst, 6
zákona č, 361/2000 sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteních zákonů,
v platném 2nění, zpracoval opatření obecné povahy, kterým V §ouladu s ustanovením § 77 odst, 1 písm,
c) a odst. 5 zákon3 o provozu na pozemních komunikácích a o změnách některých zákonů, V piatném
zněni stanoví přechodnou úpravu provozU na pozemní koňunikaci:

pro akci

(loboukyuBrna-Kyiov
Modernizace VN 18 + optiká

Krumví}, silnice ll/380- prodloužen í term ín u

Navrhovatel: ELQA, 5,r.o., lČo 49977121, Blanenská č,p, 1856/6, 664 34 KLlřim,
kterého žastupuje slGNEx, spol, s 1.o_, lČo 49911344, Holzova č_p, 7261/138, 62] oo
Brno

druh dopravního značení/typ uzavírky; dle situace V příloze/částečná uzavírka

komunika.e (místo)| 5ilnice ll/380 V obci KrUmVíř V místě km staničení cca 31,96

termíni od 18.01.2023 do 17.02.2023

Podmínky přo provedení př€chodné úpřavY provozu:
1, Provedení a Umistění dopravních znáček mUsí být V souládu s Vyhláškou č, 29412015 sb., kterou se

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 dopravhí značení bude provedeno v základní Velikosti podle ČsN
EN 12899,1 (73 7030) a TP 66 V reflexním provedení, Všechny součásti dopravních 2naček (patka,
sloupek, 2náčká, Uchycení) musí b'^ 5chVáleného typu,

2. Dopravní 2náčení bude instalováno podle dokumentac€, která tvoří přílohu tohoto opatření obecné
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3, MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství (silnační správní úřad) si Ve spolupráci
s Policií ČR Dl BřeclaV \,yhrazuje právo požadovat, po zřizovateli, úpravy doprávního znáčení dle
aktuálních požadaVků silničního provozU k zajištěnijeho be2p€čnosti a plynulosti,

4, Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených
p02emních komUnikacÍ.

5. Přechodné dopráVní značení musí být bezprostředně odstraněno nebo zneplatněno, jakmile
pominou dŮVodyjeho instalovánÍ, aby nedoŠlo k neopodstatněnému omezen í siln iČního provozu na
dotč€ných komunikacích,

6. odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření - odbornou montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení/ jeho průběžnou kontrolU a případné udržování po
celou dobU přechodné úpravy provo2u a dále jeho Včasného odstranění: ELQA, s,r.o., lČo
49977121, Blanenská č.p.Ia56/6,664 34 Kuřim, Milosláv Pohanka,tel.773456'124,

odůvodnění
Jedná se po prodlouženi termínu přechodné úpravy provozu, kterou stanovil Městský úřád Hustopeče,
odbor přestupků á silničniho hospodářství opetřením obecné pováhy pod č.j, MUH/aB34/22/352 ze
dne 23.12,2022 s termínem platnosti od 10,01,2o23 do 17.o1.z1z3. v lámci realizace akce ,,Klobouky u
Brna .- Kyjov lModernizace VN 18 + optika" bude VtermÍnu od 18,01,2023 do l7-o2-2o23 zřízeao na
Vozovce silnice ll/38o V obci Krumvířv místě km staniČení ccá 31,96 Vlevo pracovnímist; o rozměre€h d.
10 m x š.3 m za účelem Umístónítechniky,
Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu
provozu ná základě podaného podnětu navrhovatele ze dne I0,oL.2o23 a po projednání s dotČeným
or8ánem Policie ČR , viz, stanovisko ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích vydané Policií ČR - Dl BřécláV dne 07,12,2022 pod čj, KRPB-2529oo-2 /Ú-2022-06ť/;06-
PAz a v souhlásU s prodloužením termínu 2e dne 16,01,2023 pod č,j, KRPB-252900-8/Ó 2022,060406-
PAz.

Poučení:

V souládu 5 ustanovením § 77 odst, 5 zákona č, 361/2000 sb., v platném znění:
. příslušný spráVní úřád nedoručUje návrh opatření obecné povahy a nevyzrívá dotčené osoby

k podáVání připomínek a námitek
. opatřeníobecné povahy nebývá účinnosti pátým dnem po Wvěšení

V souladu s t]stanovením § 173 odst, 2 zákona č. 500/2004 5b,, správni řádI
. proti opatřen Í o becné pováhy nelue podat opravný prostředek,

M8í. Dana Prajková v.ř.
VedoUcí odboru přestupků
a silničního hospodářství

Vyhotovil: Bc, ]an strňiska
oplávněná úředniosoba

Příloha:
- siiuace přechodné úpravy provozu na silnici lll380 V obci KrUmvíř-schéma 1
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Toto oznámení musí b,ýt vyvěšeno n€jméně po dobu 15 dnů na úřední desce Měú Hustopeče a oú
Klumvíři způsobem umožňujícídálkovýpřístup.

Vyvěšeno dne /Í, l Z-zs sejmuto dne

vyvěšeno v elektronické podobě dne 
y'?: l %?3

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje VyVěšenía sejmutí oznámení

obdrží:
Navřhovatel:
slGNEx, spol, s r,o,, lDDs:4ed2ay7

sídlo: Ho|zova č,p, 12621138, s|atina,627 00 Brno 27

Dotč€né osoby:
spráVa a údržba silnic,]ihomoravského kraje, příspěVková organizáce kraje, oblast lih, lDDs: k3nk8e7

sídloI Lidická č,p, 132, 690 02 BřeclaV 2
obec (rumvíř, lDDsI czebnt4

\ídlo: Krumviř č,p, I84,69] /3 Kíumvii

ostetní dotčené osobyI
V souladU s dikcí § 173 odst, 1 spráVniho řádu doručUje lVěstský 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 vyvěsí na úřední desc€ Městského úřadu
Hustopeče a součásně bUde zveřejněna způsobem umožňujícim dálkový přístup, Patnáctým dnem po
!ryvěšeni bUde piserrnost povalována /a dorucenou,

dotč€né správní úřady
Krajské ředitelství policie ]ihomoravského kraje, Dl BřeclaV, lDDs: jydai68

5idloi Nálodních hrdinů č,p, 18/15, 690 02 BřeclaV 2


