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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ozruÁueruí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY -

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNlKACÍCH

Městský úřad Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství, příslušný podle § 124 odst, 6
zákona č,361/2000 sb,, o provozu na pozemních komunik3cích a o změnách něktenlch zákonů,
v platném znění, zpra€oval opátř€ní obecné povahY, kteným V souladu 5 ustanovením § 77 odst. 1 písm,
c) a odst, 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, V platném
zněni, stánoVí přechodnou úpravu provozu na pozemní komUnikáci:

pro akci

krumvíř - kanálizece a čov

Navrhovateli VHs Břeclav s.|.o., lČo 42324149, Lidická č,p. 3460/132, 690 03 Břeclav
kterého zastupuje Viadesigne s.í,o,, lČo 27696880, Na Záhíedách č,p, 1151/16, 690 02
BřeclaV

druh doprávního značení/typ uzavírky: dle situace V příloze/částečná a úplná

komUnikace (místo)|
. částečná uzavírká:

- silnice lll380 V obci Krumvířj v úseku km staničení cca 30,361 31,920 vlevo budou 2řízena
dvě posuvná pracovní místa o délce max. 20o m se zachováním průjezdního profilu min,
2,75 m, provoz bude řízen světelným signalizáčním zařízením

silhice tl/418 V obci Krumvíř; v úseku km steničení cca 21,8og - 22,393 ýpravo bude zřízeno
posuvné pracovní místo o délce max.50 m se zachováním průjezdního profilu min, 3,5 m,
provo2 bude ři7én dopravním znacenim

. úp|ná uzavírka:
místní komunikace v obci (rumVíř V úseku od křižovatky se silnicí |l/38o u domU č. p, 499 po
dúm č, p,494

místní komunikace v obci Krumvíř v úseku mezi domy č. p. 1,94, 347, 4ao a křižovatkou se
silnicí lll380 u domu č, p. 344



čj,MuHl3vJ84l22l352

termÍn:
. částečná uzavírkaI

silnice lll380 - od 16,05,2022 áo 301a.2022
silnice lll418 _ od 16.05.2022 do 30.1o.2022

. úplná uzavkka:
- místní komunikace V úseku od křižovatky se silni€í ll/380 u domu č, p.

494 - od 16.os.2o22 do 30.09.2022
- místni komunikace V úseku mezi domy č. p. 194, 347, 480 a křižovatkou

domu č, p, 344 - od 06,07.2022 do 30,09.2022

499 po dům č. p,

se silnicí ll/380 u

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provoru:
1, Provedeni a Umístění dopravních značek musí být V souladu s Vyhláškou č. 29412015 sb., kterou se

provádějí pravidla provozu na pozemnich komunikacích, ČsN EN 12899 - 1 (73 7o30) ,,stálé svislé
dopravní značeni" a technickými podmínkafii TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacich, Veškeré dopravní 2načeníbude provedeno VZákladnívelikosti podle ČsN
EN 12899-1 (73 7030) a TP 66 V reílexním provedení, Všechny součásti dopravních značek (patka,
5loupek, lnačka, uchycení) musí být schváleného typu.

2, Dopravníznačení bude instálováno podle dokUmentace, která tvoří přílohu tohoto opatřeniobecné

3. Budou dodrženy podmínky uv€dené Ve stanovisku ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích a V předchozím souhlasu se zvláŠtním užíváním pozemní komunikace
Vydaném Policií ČR - Dl Břeclav dne 03.o5,2o22 pod č.j,I KRP8-97625,2/Ó -2022 o6o4o6-PAz|

- Dopravní 2načkY budou po celou dobu reá|i2ace přechodné úpravy provozu osazeny
Vsouladu 5TP 65 a TP 66, Nosná konstrukce dopravního znáčení musí b,^ stábilní, musí
odoláVat Vlivu silničniho provozu a povětrnostním VliVům.

- Veškerá místní úprava provozu, která bude V rozporu s přechodnou úpráVou, bude dočásně
2n€platněna, od5traněna nebo překryta,

- Vpřípadně nutnosti, dle dopravní sitlace, bude Využito ust, § 79 odst, 1písm. i) zákona o
provozu na pozemních komunikacích k zajiŠtění bezpeČnosti a plYnulosti silnjČního provozu -
Vozidla zastaVuje opráVněná osoba,

_ Pokud V souvislosti somezením dopravy nastáne Vdúsledku dopravně ínženýrských
opátření negativní situace Ve Vztahu k bezpečnosti a plYnulosti silničního provozu, je ze
strany reali2ačniho sUbjektu, provádějícího předmětné stavebni činnosti nebo zajištujícího
realizaci přechodné úpravy provozu, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná
opatření k eliminaci negátivních ná5ledků plynoucích 2 dočasné úpíavy organizace silničního
provozu (např. na 2ákladě podnětu Policie ČR, mÍstně a Věcně přísluŠného správního Úřadu,
Vlastních zjištění apod,).

- Bude ,ajištěna koordinace a náVaznost jednotli\^/ch prácovních míst tak, áby nedocházelo
k negativním VliVům na b€zpečnost a plynulost silničního provozu,
U pracovních míst V blízkosti křížení komunikací budou 2ajištěny rozhledoVé poměry, piip,
bude provoz usměrňován oprávněnou á řádně poučenou osoboU.

- Vpřípadě posuvného prácovního místá na §ilnici lll{LB musí bÝt ús€k vcelé délce
dostateČně přehledný, aby bylo možno povinnost dát přednost vjízdě protijedoucím
voridlŮm splnit; pokud tomu tak není (např. světelnými signály nebo usměrněním přovozu
výhradně pomocí způsobilých a náležitě poučených osob).

4, MěÚ Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství (silniční spráVní úřad) si Ve spolupráci
s Policií ČR - Dl 8řeclav vyhrazuje právo požadovat, po zřizovateli, úpravy dopravního znáčení dle
aktuálních požádavků silničního provozu kzajištěníjeho bezpečnostia plynulosti,

5, Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmi dojít krnečištění nebo poškození dotčených
po2emních komUnikaci,
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Přechodné dopraVní značení musí být bezprostředně odstraněno nebo Zneplatněno, jakmile
pominou dŮVody jeho instaloVánÍ, ábY n€doŠlo k neopodstatněném! omezení silničního provozu na

dotčených komUnikácích,
odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opetření - odbolnou montáž
dopravního 2náčení podle tohoto stanovení, jeho průběžnou kontrolu a případné udržováni po
celoU dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho Včasného odstranění: VHs BřeclaV s.í,o., lČo
42324149, Lidická č.p,34601132,690 03 Břeclav, Petí Bařina, tel.:1238282a6.

odůvodnění

Přechodná úprava provozu je stanovena z důVodU zvýšení bezp€čnosti silničního provozu během práci
ná výstavbě kanalizace Vobci Krumvíř, Po dobu prací budou probíhat částečné uzavírky na silnicích
ll/380 a ll/418 á úplné uzevírky na místních komunikacích V tomto rozsahuI

. silnice lll380:
- V term ínU od 16.05.2022 do 30.1o.2oz2
, na vozovce silnice ll/380 v Úseku km staničeníccá 30,361 - 31,920 vlevo budou 2ří2ena dvě

posuvná pracovní místa o délce max, 200 m se 2achováním prújezdního profilu min, 2,75 m,
provoz bude řízen světelným si8nalizaČním zářízením

. 5ilnice lll418:
- Vtermínu od 16,05,2022 do 30.70,2022
- na vozovce silnice ll/418 vúseku km staniČení ccá 21,809 - 22,393 Vpravo bude 2ři2eno

posuvné pracovní místo o délce máx, s0 m se zachováním prŮjezdního profilu min, 3,5 m,
píovo2 bude řilen dopíavnim znaČenín

. místní komunikace v ú5eku od křižovatky se silnicí lll380 u domu č, p, 499 po dům č, p. 494
- úplná uzavírka Vtermínu od 16,05,2022 do 30,09,2022

. místní komunikace V úseku mezi domy č, p, 194, 347, 480 a křižovatkou se silni€í lll38o u domu
č. p. 344
- ú pln á u zavirka V term ínu od 06.07 .2022 do 3o.o9.2o22

Městský úřád Hustopeče, odbor přestupků a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpfavu
provozu na zákládě podaného podnětu náVrhovátele ze dne 06,05.2022 a po projednání s dotčeným
or8ánem Policie ČR _ Viz. stanovisko ke stanovení přechodňé úpravy provozu na pozemních
komunikacích a předchozí souhlas se zvláštním UžíVáním pozemní komunikace VYdaný Policií ČR - Dl
BřeclaV dne 03,o5,2022 pod č_j,: KRPB-97625-2/Ď-2o22-o6o4o6-PA7,

Poučení:

V souladU § ustanovením § 77 odst, 5 ,ákona č, 361/2000 sb., V platném znění:
. příslušný spráVní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyrýVá dotčené osoby

k podáVání připomínek a námitek
. opatřeníob€cné povahy nabývá ÚČinnostipátým dnem po vyvěŠení



V souladu s ustanovením § 173 odst, 2 2ákona č, 500/2004 sb., spráVnířád:
. protiopatřeníobecné povahy nelze podat oprevný prostředek.

čj, MUIJ 30084/221352

Mgř. Daná Prájková v.r.
Vedoucí odboru přestupkŮ
a silničního h05podářstVí

Whotovili Bc,]anstrmi§ká
oprávněná úředhiosoba

Přílohá:
- sitUace přechodné úpraVy proVozU

Toto oznámení musí bÝt Wvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úř€dní desce MěÚ Hustopeče a oÚ
l(rumvíř i způsobem umožňujícídálkový přístup.

vwéš"^o d"" .y',1,,.f-,..baZ. sejmuto dne

Vyvěšeno v elektronické poaorc dne y'_l{ kZ?

Podpis a razítko oprávněné osoby, ktelá potvrzuje VyVěšení a sejmutíoznámení
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