Městský úřad Břeclav
ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Č. j.: MUBR 111202/2018
Sp. zn.: MUBR-S 111202/2018/OSVD/Zá
Oprávněná úřední osoba: Bc.Vlastimil Zálešák / 519 311 437

V Břeclavi 9. 7. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy podle § 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, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích na základě žádosti
právnické osoby VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav IČ: 42324149 zastoupena
na základě plné moci firmou Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav IČ:
26264081 ze dne 9. 7. 2018, vydává podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním
provozu stanovení přechodné úpravy provozu:
druh dopravního značení / zařízení: - svislé DZ: - dle přílohy
komunikace / místo:
sil. III/05531/ ul. Školní – Moravská Nová Ves
platnost:
I etapa – od nabytí účinnosti tohoto opatření do 31. 7. 2018
důvod /omezení:
pracovní místo – výkopové práce
odpovědná osoba / organizace: Ing. Hoša / VHS Břeclav s.r.o. / tel.: 602 775 479
vyjádření policie ČR, KŘP JmK, DI Břeclav: 28. 6. 2018 Č.j.: KRPB-145941-4/ČJ-2018
060406-PAZ
Podmínky pro dopravní značení (zařízení):
1. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle tohoto stanovení a přílohy.
2. Při instalaci DZ budou dodrženy příslušné zákony ( z.č.361/2000 Sb., vyhl.č. 294/2015 Sb.),
normy(ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436) a technické podmínky (TP 65, TP 81, TP 66, TP
133) pro dopravní značky a zařízení na pozemních komunikacích.
3. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření PČR, KŘ policie JmK, DI Břeclav.
4. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu příslušnému pro stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na PK
Odůvodnění:
Na základě podání právnické osoby VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav IČ:
42324149 zastoupena na základě plné moci firmou Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690
02 Břeclav IČ: 26264081 ze dne 9. 7. 2018 o stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci
ul. Školní v k.ú. .Moravská Nová Ves vydal Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy
stanovení přechodné úpravy, dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu po
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písemném vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor
Břeclav, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav ze dne 28. 6. 2018 pod
Č.J.: KRPB-145941-4/ČJ-2018-060406-PAZ, jako opatření obecné povahy postupem dle části
šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.

P o u č e n í:
V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174
odst. 2 tohoto zákona posoudit v přezkumném řízení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Roman Konečný
vedoucí odboru správních věcí a dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:………………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Příloha: Mapa nově osazeného přechodného dopravního značení (situační plánek)

Rozdělovník:
Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav
Městys moravská Nová Ves
SÚS JmK, oblast Břeclav
Veřejnou vyhláškou:
Městský úřad Břeclav, Městys Moravská Nová Ves se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých
úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 5 dnů. Dále se žádá o následné zaslání dokladu
o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy, nám. T.G.
Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Břeclav, IDDS: jydai6g
Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Břeclav, Smetanovo náb. 13, 690 02 Břeclav, IDDS: ybiaiuv
Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.k., nám. 28. října 23, 602 00 Brno, IDDS: rv5mvri

