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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77
odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
pro akci
Brumovice - Kanalizace a ČOV

Žadatel/zpracovatel projektu:

MERTASTAV s.r.o., IČO 26247461, Štěpánovská 1176, 666 02
Předklášteří, kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641,
Zengrova 2694, 615 00 Brno

druh dopravního značení/typ uzavírky:

úplná uzavírka

komunikace (místo):

průtah silnice III/4211
místní komunikace - dle přílohy

termín:

od 02.05.2016 do 30.11.2016

odpovědná osoba:

MERTASTAV s.r.o., pan Ivo Zindulka, tel. 737 288 454

Odůvodnění
Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu:
• Realizace stavby „BRUMOVICE – KANALIZACE A ČOV“
• Pod konstrukci silnice III/4211 a místních komunikací v obci Brumovice budou pokládány kanalizační stoky.
Z důvodu přístupnosti nemovitostí obyvatel Brumovic budou místní komunikace uzavírány po etapách.
• Objízdná trasa uzavřeného úseku silnice III/4211 bude stanovena pro obousměrný provoz a povede ve
směru od Kobylí po silnici II/421 do obce Terezín, dále po silnici II/380 přes obec Krumvíř a Kašnice.
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Objízdná trasa pokračuje po silnici III/4189 do města Klobouky u Brna a dále povede po silnici III/4213 až
po křižovatku se silnicí III/4211 v obci Morkůvky.
Přechodná úprava provozu bude splňovat příslušné normy (ČSN EN 12899 – 1, ČSN EN 1436+A1) a technické
podmínky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
Návrh opatření obecné povahy příslušný silniční správní úřad nevydává, neboť přechodná úprava provozu je
spojena s jiným právním rozhodováním, je stanovována v souvislosti s uzavírkou a objížďkou podle § 24 zákona č.
13/1997 Sb., ke které se dotčené orgány i účastníci již vyjádřili.
Pro vydání opatření obecné povahy byly doloženy tyto podklady:
1. Žádost o vydání žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, úplné uzavírky provozu na
pozemní komunikaci a o stanovení přechodné úpravy provozu podaná společností ZNAKOM s.r.o., IČO
26264641, Zengrova 2694, 615 00 Brno.
2. Schéma přechodné úpravy provozu (uzavírky a objízdné trasy) ověřené SÚS Jihomoravského kraje, p. o. k.,
oblast Břeclav (zastupuje vlastníka silnice III/4211, II/380, II/421, III/4189, , kterým je Jihomoravský kraj)
dne 01.03.2016.
3. Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a stanovisko k přechodnému dopravnímu
značení vydané Policií ČR – KŘ DI Břeclav dne 23.02.2016 pod Č.j. KRPB-45727-2/ČJ-2016-060406-KAM
4. Souhlas s úplnou uzavírkou silnice III/4211 v obci Brumovice v úseku od začátku zastavěné části obce ve
směru od Morkůvek po konec zastavěné části obce ve směru k silnici II/421 v termínu od 15.03.2016 do
30.11.2016 z hlediska linkové osobní dopravy, vydaný dne 25.02.2016 pod č.j.: JMK 30884/2016.
5. Projektová dokumentace zpracovaná společností ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694, 615 00
Brno.

Poučení:
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění:
• příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání
připomínek a námitek
• opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
• proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

„otisk razítka“

Mgr. Dana Prajková v. r.
vedoucí odboru dopravy

vyhotovila: Hana Řeháková
referent státní správy a samosprávy
oprávněná úřední osoba
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, MěÚ Klobouky u
Brna, OÚ Brumovice, OÚ Kašnice, OÚ Krumvíř, OÚ Terezín, OÚ Morkůvky, způsobem umožňující dálkový přístup)

Vyvěšeno dne ………………………………………….

Sejmuto dne ………………………………………….

Vyvěšeno v elektronické podobě dne ………………………………………….

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Situace objízdné trasy úplné uzavírky silnice III/4211, v obci Brumovice:
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Uzavírky silnice III/4211 a místních komunikací - Etapa 1, 2, 3

Uzavírky silnice III/4211 a místních komunikací - Etapa 4, 5, 6, 7

