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Městský úřad Veselí nad Moravou 
odbor Stavební úřad 

tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 

 

Spisová značka: S-MVNM/15829/2016/SÚ        Veselí nad Moravou 25.05.2016 
Č.j.: MVNM/16391/2016 
Vyřizuje: Ing. Ludmila Baladová 
Telefon. 518 670 214 
E-mail : baladova@veseli-nad-moravou.cz 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y  
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích   
 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad, jako příslušný orgán státní správy 
podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), ve věcech 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a 
III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro 
provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové 
komunikaci, postupem v souladu s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), na základě žádosti právnické osoby:  

ARTESIA, spol. s r.o., 696 02  Ratíškovice 241, IČ 45475199 (dále jen žadatel), ze dne 
20.05.2016,  

po projednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 709 32 581 ze dne 20.1.2016, jakožto 
organizací pověřenou výkonem práv kraje k dotčeným silnicím II. a III. třídy, a po projednání 
s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Územním odborem 
Hodonín, Dopravním inspektorátem ze dne 20.05.2016 pod č.j. KRPB-123337/ČJ-2016-
060606, vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o 
silničním provozu 
 

stanovení přechodné úpravy provozu  
 

silnice:      III/4992 -  Křiž.sil. I/55 – Žeraviny- Hroznová Lhota – Tasov – Louka  
 v místě km cca 3,500 – 4,500, tj. od mostu přes Kozojídku po začátek/konec 

obce Žeraviny ve směru od Hroznové Lhoty  

důvod:  provádění stavebních prací na vodovodu v rámci realizace stavby „Skupinový 
vodovod Horňácko“ 

 
termín:   dle příslušného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice (1.6.2016 – 

1.11.2016 
 
podle projektové dokumentace dopravního značení vypracované společností TRASIG s.r.o., 
Palánek 1, 682 01  Vyškov, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení 
přechodné úpravy provozu. 
 
  

mailto:baladova@veseli-nad-moravou.cz


Strana 2 (celkem 4) 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:  

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou vyhlášky č. 
294/2015  Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
v platném znění, příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré 
dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle příslušných platných norem a  
TP 66 v reflexním provedení.  

2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu, přičemž na jednom sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky. 

3. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je 
nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného 
dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající 
dopravní značení bude uvedeno do původního stavu. 

4. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s 
postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení termínu 
prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno. 

5. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 
funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. 

6. Při realizaci místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo 
poškození dotčené pozemní komunikace.  

7. Realizace přechodné úpravy provozu na silnicích III/4992 v obci Žeraviny je podmíněna 
existencí rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání silnice III/4992. Termín 
provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím. Pokud 
pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení před termínem 
stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako termínu ukončení zvláštního 
užívání, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnic 
uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena Městskému úřadu 
Veselí nad Moravou, odboru Stavební úřad a Policii ČR, KŘP JMK, Územnímu odboru 
Hodonín, dopravnímu inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, Hodonín. 

8. Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti s příspěvkovou organizací 
kraje Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 
Brno, Oblast Hodonín, Brněnská 3254, 698 15 Hodonín, IČ 70932581 (právnická osoba 
pověřená výkonem vlastnických práv k dotčené silnici III/4992). 

9. Osazení dopravního značení zajistí žadatel, tj. ARTESIA, spol. s r.o., 696 02 Ratíškovice 
241, IČ 45475199. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního 
opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou 
dobu přechodné úpravy provozu a dále za včasné odstranění je žadatel, kontaktní osoba 
pan Jaroslav Chovanec,   602 562 931.  

10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad, odbor Stavební 
úřad, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další 
dopravní značení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností 
žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení. 

 
 

Odůvodnění 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad obdržel dne 20.5.2016 od ARTESIE, 
spol. s r.o., 696 02 Ratíškovice 241, IČ 45475199 žádost o povolení zvláštního užívání 
silnice č. III/4992 v obci Žeraviny s návrhem na provedení dopravního opatření pro termín 
1.6.2016 – 1.11.2016, z důvodu stavebních prací na vodovodu v rámci stavby „Skupinový 
vodovod Horňácko“. 
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Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební stanovil přechodnou úpravu provozu na 
základě návrhu žadatele po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát ze dne 20.05.2016 pod 
č.j. KRPB-123337/ČJ-2016-060606 a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizací kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 709 32 581 ze dne 
20.1.2016 (majetkový správce silnic II. a III. třídy).  

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4992 se přímo dotýká zájmů 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO 7088837, zast. Správou a 
údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 
601 82 Brno, IČO 70932581 - právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv kraje 
k dotčené silnici III/4992, na níž má být umístěno dopravní značení a dále kteréhokoliv 
účastníka silničního provozu na silnici III/4992. 

Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové a příkazové dopravní značky, a proto 
Městský úřad Veselí nad Mopravou, odbor Stavební úřad vydal stanovení přechodné úpravy 
provozu na silnici III/4992 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“).  

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale jako součást příslušného rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání silnice č. III/4992, které bude vydávat zdejší silniční správní úřad. 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor Stavební úřad vydal stanovení přechodné úpravy 

provozu na silnicích č. III/4992 v obci Žeraviny dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním 

provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního 
řádu a v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. 

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 dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek.  

 

 

 

 

 Ing. Vítězslav Petřík, v.r. 
 vedoucí odboru Stavební úřad 
   
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Baladová          
    
 
 
 
 
Přílohy:  

Situace – 3x 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5-ti dnů na úřední desce 
Městského úřadu Veselí nad Moravou a na úřední desce obce Žeraviny. 
Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.  

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky Městského úřadu Veselí nad Moravou. 
 

 
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a též způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na adrese www.veseli-nad-moravou.cz 

 
Vyvěšeno dne: ……………………………………………… 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby 
 
Sňato dne: ………………………………………………… 

 Datum, razítko a podpis oprávněné osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí se: 
 
Účastníci řízení: 

- ARTESIA, spol. s r.o., 696 02 Ratíškovice 241, IDDS: dxenhgd  

- Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00  Brno, IČ 
70932581, IDDS: k3nk8e7  

 
Dotčené osoby: 

- V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Veselí nad 
Moravou toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení 
veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se 
písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Veselí nad Moravou a současně 
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy 
nabývá v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem 
po vyvěšení.   

 
Dotčený orgán: 

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní 

inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 695 01  Hodonín – IDDS: jydai6g (KRPB-123337/ČJ-
2016-060606 ze dne 20.5.2016) 
 

Dále se doručí: 

- Obec Žeraviny, Žeraviny 44, 696 63 Hroznová Lhota, IDDS: qfrbdm8 nnwa3ff 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na 
dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu  

- TRASIG s.r.o., Palánek 1, 682 01  Vyškov, IČ 26922151, IDDS: whq76r5 


	bookmark2
	bookmark3

		2016-05-25T14:26:01+0000
	Not specified




