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Sp.Zn.:    MUHO   11424/2019 OIaU 

Č.j. :     MUHOCJ  69799/2019 

Datum :   2019-10-04   
 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o silničním provozu), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní 

a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a na místních 

a veřejně přístupných účelových komunikacích, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 

provozu, na základě žádosti právnické osoby Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, 

Strašnice, IČ: 430 05 560, podané v zastoupení (na základě doložené plné moci) právnickou osobou 

DoZBos s.r.o., sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, IČ: 29372381 (dále jen 

"žadatel"), doručené na náš úřad dne 2. 10. 2019, po předchozím projednání s Policií ČR, Krajským 

ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Dopravním inspektorátem Hodonín (dotčený orgán 

podle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu), po předchozím projednání se Správou a 

údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, příspěvková organizace kraje, oblast 

Hodonín (organizace pověřená výkonem vlastnických práv k dotčeným silnicím II. a III. třídy), z 

moci úřední  

stanovuje 

podle ust. § 77   odst. 5 zákona o silničním provozu  

přechodnou úpravu provozu   

pro akci: 

II/380 TEREZÍN - ČEJČ  

DODATEK - UZAVÍRKA SILNICE II/421  

 

druh dopravního značení/typ uzavírky:  

- úplná uzavírka části sil. II/421 v místě křižovatky II/421 se sil. II/380 v obci Terezín 

 

- objízdná trasa:  

povede po sil. II/380 do Čejče, dále po II/422 přes Čejkovice a Velké Bílovice. Následně po 

III/42113 přes Velké Pavlovice, po II/421 přes Bořetice, Kobylí. Dále od Terezína po III/4211 

přes Brumovice, Morkůvky, Klobouky a Krumvíř.  

 

termín:   od 10.10.2019 do 11.10.2019 (čtvrtek, pátek) 

 

 
Jedná se o úplnou uzavírku části komunikace na sil. II/421 v křižovatce se sil. II/380 z důvodu zúžení 

větve křižovatky není možné položit obrusnou vrstvu povrchu po polovinách a v daném prostoru není 

fyzicky možné  aby se stočil osobní automobil, nikoliv větší vozidlo. Úplná uzavírka po dobu dvou 

pracovních dnů je proto nezbytná.  

   

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN 

odbor investic a údržby  

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín 
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Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Provedení přechodné úpravy provozu, musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 

značení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu, svými rozměry, barvami a 

technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 

12899 - 1 "Stálé svislé dopravní značení" a Technické podmínky TP 66 "Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích".  

 

2. Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako retro 

reflexní. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 

schváleného typu. V souladu s ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé 

dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.  

 
3. Dopravní značení bude instalováno podle dokumentace, která tvoří přílohu tohoto opatření obecné 

povahy. 

 

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude zneplatněno a 

po ukončení akce uvedeno do původního stavu.  

 

5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní 

komunikace.  

 

6. Odborné provedení a umístění dopravního značení v rámci přechodné úpravy provozu, podle tohoto 

stanovení přechodné úpravy provozu, jeho průběžnou kontrolu a údržbu zajistí právnická osoba Porr 

a.s., Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10, Strašnice, IČ: 430 05560.  

 

7. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí vykonatelného rozhodnutí ve věci 

povolení uzavírky (úplné) silnice II/421 v obci Terezín vydaného naším úřadem. 

 
8. Po osazení přechodného dopravního značení je nutno informovat Policii ČR, Dopravní inspektorát 

Hodonín. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem 

stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení uzavírky na silnici  II/421 v 

obci Terezín, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice 

uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena Městskému úřadu Hodonín, 

odboru investic a údržby a Policii ČR, Dopravnímu inspektorátu v Hodoníně.  

 
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Hodonín, odbor investic a 

údržby z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie, stanovit další dopravní 

značení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností žadatele je zajistit 

okamžité osazení stanoveného dopravního značení.  

 

 

 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu pro akci: II/380 TEREZÍN – ČEJČ, 

DODATEK - UZAVÍRKA SILNICE II/421, bylo zahájeno na základě žádosti právnické osoby 

Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČ: 430 05 560, podané v zastoupení (na 

základě doložené plné moci) právnickou osobou DoZBos s.r.o., sídlem Otakara Kubína 1953/17, 

680 01 Boskovice, IČ: 29372381, ze dne 2. 10. 2019.  
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Přechodná úprava provozu byla projednána se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo 

nám. 449/3, Brno, příspěvková organizace kraje, oblast Hodonín (organizace pověřená výkonem 

vlastnických práv k dotčeným silnicím II. a III. třídy) a s dotčeným orgánem, kterým je dle ust. § 77 odst. 2 

písm. b) zákona o silničním provozu policie. Souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Dopravního inspektorátu Hodonín, ze dne 2.10.2019 pod č.j. KRPB-42910-12/ČJ-

2019 je jedním z podkladů řízení.  

 

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích se přímo dotýká zájmů příspěvkové 

organizace kraje Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, IČO: 

709 325 81, právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k dotčeným silnicím II. a III. třídy a dále 

kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčených silnicích a dále kteréhokoliv účastníka silničního 

provozu na dotčených místních komunikacích. Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové 

dopravní značky, a proto Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby vydal stanovení přechodné úpravy 

provozu na dotčených komunikacích opatřením obecné povahy postupem podle ust. § 171 a následujících 

části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád").  

 

Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, správní úřad v souladu s 

ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu (zvláštní zákon), nedoručuje návrh opatření obecné 

povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy 

nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  

 

Poučení: 
 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.  

 

  
Příloha: 
Přechodné dopravní značení  

  
 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Ludmila Živná 
referent odboru investic a údržby 

 

 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení 

nabývá toto opatření účinnosti.  

 

Vyvěšeno dne:……………………………                       Sejmuto dne:……………………………… 

 

 

 

razítko a podpis oprávněné osoby                                      razítko a podpis oprávněné osoby 

 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem: ……………… 
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Doručí se: 

Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 v zastoupení  DoZBos s.r.o., sídlem Otakara Kubína 1953/17, 

680 01 Boskovice  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, Lidická 3446/132A, 

690 03 Břeclav, pracoviště Hodonín   

Obec Terezín  

Obec Čejč 

Obec Čejkovice 

  
Dotčený orgán: 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 

69501 Hodonín  (č.j. KRPB-42910-12/ČJ-2019  ) 

 

Dotčené osoby: 

V souladu s dikcí § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Hodonín toto rozhodnutí o návrhu 

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 desce MěÚ 

Hodonín a Oú Terezín, Oú Čejč a Oú Čejkovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem 

zveřejnění návrhu. 

 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 

Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Národní třída 25, 695 35 Hodonín 

Obec Terezín  

Obec Čejč 

Obec Čejkovice 

  - se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o 

zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 

 
  

 


