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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ 
O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, jako příslušný správní úřad dle 
ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), a ustanovení § 124 odst. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě žádosti o stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 13. 1. 2016 podala právnická 
osoba:
                      
              RWE Gas Storage, s.r.o., IČ: 27892077, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
(dále jen žadatel), oznamuje a zahajuje
                                            
                                        řízení o návrhu opatření obecné povahy

podle ustanovení § 171 a následujících v části šesté správního řádu, ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na pozemní komunikaci, na silnici III/4243 v katastrálním území Tvrdonice, dle 
situačního plánku (dále jen „dotčené komunikace“).

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 
správního řádu o návrhu stanovení místní úpravy obdržel vyjádření Policie České republiky, DI 
Břeclav, Národních hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav ze dne 13. 1. 2016 pod Č.j. KRPB-10142-
2/ČJ-2016-060406-KAM a majetkového správce dotčené pozemní komunikace Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, oblast Břeclav, Lidická 
132A, 690 34 Břeclav ze dne 13. 1. 2016.

Návrh opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na dotčené komunikaci se 
přímo dotýká zájmů žadatele, RWE Gas Storage, s.r.o., IČ: 27892077, Prosecká 855/68, 190 00 
Praha 9, dále Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 
Brno, oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 34 Břeclav, dále pak vlastníků nemovitostí sousedících 
s průjezdním úsekem dotčených komunikací, na nichž mají být umístěny svislé dopravní značky 
a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na dotčených komunikacích.. 

Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4243 
v k.ú. Tvrdonice se týká umístění dopravního značení dle grafické přílohy v následujícím 
rozsahu :
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Na silnici III/4243 umístit svislé dopravní značení 2x IP22„POZOR Výjezd vozidel“, Dále umístění 

dopravního zařízení 20x Z11g „Směrový sloupek červený kulatý“- v místě výjezdů a sjezdů na 

komunikaci, především  v úseku u centrálního areálu Podzemního zásobníku plynu. 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy o 
stanovení místní úpravy provozu na dotčených komunikacích kdokoli, jehož práva, povinnosti 
nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského 
úřadu Břeclav písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, mohou podat Městskému úřadu Břeclav písemné odůvodněné námitky.

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy

vyzývá

dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy 
o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4243 v katastrálním území Tvrdonice, dle 
situačního plánku v souladu s ustanovením § 174 odst. 1 v návaznosti na ustanovení § 39 a 
ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podávaly písemné připomínky nebo písemné 
odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Břeclav ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. 
Do podkladů návrhu je možno nahlédnout na Městském úřadě Břeclav, odbor správních věcí a 
dopravy, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, dveře č. 806, v úřední dny (pondělí a středa 
08.00 – 17.00, úterý – čtvrtek 08.00 – 14.00 hod.).

„otisk úředního razítka“              Ing. Roman Konečný
vedoucí odboru správních věcí a dopravy

Příloha: Mapa nově osazeného dopravního značení (situační plánek- mapy.cz)

Rozdělovník:
RWE Gas Storage, s.r.o., IČ: 27892077, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9, IDDS: ufxyjs2
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IDDS: k3nk8e7

Veřejnou vyhláškou:
Městský úřad Břeclav, žádá o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na své úřední desce i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 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:
Obec Tvrdonice, nám. Míru 9631, 691 53 Tvrdonice, IDDS: uigbave
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