
1/3 

 
 

   
 
 
Sp.Zn.:   MUHO   6380/2016 OIaU 
Č.j. :    MUHOCJ  32079/2016 
Datum :  2016-05-05 

 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen zákon o silničním 
provozu) ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 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 komunikacích, na základě podání právnické 
osoby Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ 492 85 751, podané v zastoupení Trasig s.r.o., 
Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, IČ 269 22 151 (dále jen žadatel), vydává podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a 
odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení přechodné úpravy provozu: 
 
silnice:  na sil. III/4262 v k.ú. Sudoměřice 
navržená úprava: dle situace dopravního značení zpracované firmou TRASIG s.r.o., č. zakázky  
 126/16 ze dne 04/2016 
termín:  16.5.2016 od 8:00h až 17.5.2016 do 13:00h 
důvod: z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy při opravě zabezpečovacího 

zařízení 
 
spočívajícího v umístění přechodného dopravního značení dle dokumentace vypracované firmou TRASIG 
s.r.o., č. zakázky 126/16 ze dne 04/2016, Dokumentace přechodného dopravního značení Sudoměřice, které 
bylo před vydáním přechodné úpravy provozu odsouhlaseno příslušným orgánem Policie České republiky 
souhlasem ze dne 26.4.2016 pod č.j.: KRPB-102339/ČJ-2016-060606 a vlastníkem sil. III/4262 SÚS JmK, 
oblast Hodonín ze dne 5. 6.20162016 a dále po předchozím souhlasu s přechodným dopravním značením 
Drážního úřadu ze dne 29.4.2016 pod č.j.: MO-SOO0598ú16-2/Nv DUCR-26513/16/Nv. 
  

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 a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích. 

2. Dopravní značky a zařízení 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“, technické podmínky TP 65 „Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 65) a technické podmínky TP 133 
„Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Veškeré svislé dopravní 
značky budou základní velikosti podle TP 65 a musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny 
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součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného 
typu.  

3. Při realizaci přechodné úpravy provozu na sil. III/4262 v k.ú. Sudoměřice nesmí dojít ke znečištění 
nebo poškození dotčené pozemní komunikace. 

4. Žadatel provede označení místa pořádání běžeckého závodu dopravními značkami podle dopravního 
značení zpracovaného firmou TRASIG s.r.o.,, odsouhlasené Okresním ředitelstvím policie ČR–
dopravním inspektorátem Hodonín ze dne 26.4.2016 pod č.j.: KRPB-102339/ČJ-2016-060606. 

5. Odborné provedení dopravního značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení podle 
tohoto stanovení zajistí žadatel Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ 492 85 751, 
odpovědná osoba určená žadatelem pan Dvořák, tel: 606 650 461. 

6. Realizace přechodné úpravy je v termínu: 16.5.2016 od 8:00h až 17.5.2016 do 13:00h. 
7. Po ukončení realizace přechodné úpravy provozu na sil. III/4262 v k.ú. Sudoměřice je povinností 

zhotovitele o této skutečnosti informovat zástupce Policie ČR, KŘP JMK Dopravního inspektorátu 
Hodonín a zástupce Městského úřad Hodonín, odbor investic a údržby. 

8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Hodonín, odbor investic a 
údržby, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu policie ČR, stanovit další dopravní 
značky nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.   

 
O d ů v o d n ě n í 

 
Na základě podání právnické osoby Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ 492 85 751, 
podané v zastoupení Trasig s.r.o., Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, IČ 269 22 151 ze dne 3.5.2016 o stanovení 
přechodné úpravy provozu na sil. III/4262 v k.ú. Sudoměřice vydal Městský úřad Hodonín, odbor investic a 
údržby stanovení přechodné úpravy provozu, dle § 77 odst. 1 písm. c)  a  odst. 5 zákona o silničním provozu 
po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR ze dne 26.4.2016 pod č.j.: KRPB-102339/ČJ-2016-
060606 a vlastníka sil. III/4262 SÚS JmK, oblast Hodonín ze dne 5. 6.2016 a dále po předchozím souhlasu 
s přechodným dopravním značením Drážního úřadu ze dne 29.4.2016 pod č.j.: MO-SOO0598ú16-2/Nv 
DUCR-26513/16/Nv, jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.  
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
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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Obdrží: 
Dotčené osoby: 

• Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, IČ 492 85 751, v zastoupení Trasig s.r.o., Palánek 
250/1, 682 01 Vyškov,   

• Policie ČR – Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, Velkomoravská 16, 695 29 Hodonín 
• Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
• Obec Sudoměřice 
 

  
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, Oú Sudoměřice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s ust. § 77 odst. 5) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 

 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
• Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní třída 25, 695 35 Hodonín 
• Obecní úřad Sudoměřice - se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu 

nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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