
 
 
 

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 99664/2017                                                                           V Břeclavi 15. 1. 2018 
Sp. zn.: MUBR- S 99664/2017 OSVD/Zá 
Oprávněná úřední osoba: Bc.Vlastimil Zálešák / 519 311 437 
 
 

                                    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Městský úřad Břeclav, odbor správních věcí a dopravy, nám. T. G. Masaryka3, 690 81 Břeclav 
oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 
odst. 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád 

 
vydává opatření obecné povahy 

 
spočívající v 

 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
 

Žadatel:  Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice v zastoupení dle plné moci SIGNEX KH 
Břeclav s.r.o., IČ: 26266610, Bratislavská 929, 691 45 Podivín  
 
druh dopravního značení / zařízení:  
 
2x A11 retroreflexní + E3a (50m, 100m), 2x IP6, V7 – osadit svislé a vodorovné dopravní 
značení na sil. II/424 ul. Kostická – Tvrdonice. 
2x IJ 4b, 2xV11a – osadit svislé a vodorovné dopravní značení na sil. II/424 ul. Týnecká, 
Tvrdonice. 
3x A11 + 2x E3a(50m), 1x E7b – osadit svislé DZ na sil III/4243 ul. Slovácká – Tvrdonice 
Dopravní zrcadlo 600x800 mm před domem č.p. 40/11 – osadit svislé dopravní zařízení na sil. 
III/4244 – ul. Rybáře, Tvrdonice. 
1xA11 + 1x E3a(50m), 2xIP6, V7 – posunutí o 23 m – osadit svislé a vodorovné DZ na místní 
komunikaci ul. nám. Míru – Tvrdonice. 
1x E13 „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ – osadit svislé DZ na místní komunikaci ul. Konec 
– Tvrdonice. 
2x B28 + 2x E5 (3,5t) + 1x E8e (50m/50m) – osadit svislé DZ na místní komunikaci ul. Revoluční 
– Tvrdonice. 

 

 
Odpovědná osoba / organizace: Zdeněk Tesařík / starosta obce / tel.: 519 339 203 
 
Důvodem je BESIP 
 
Další podmínky pro dopravní značení (zařízení): 

 



                                                                                                
 
  
Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud 
je tento nedílnou součástí tohoto stanovení. 
 
Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích s metalízovým 
povrchem, případně na sloupech veřejného osvětlení. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu 
komunikace. 
Vnitřní okraj značky svislého dopravního značení bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo 
chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 
 
Při instalaci svislého dopravního značení nesmějí být dotčeny inženýrské sítě. 
 
Dopravní značení a dopravní zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013, s TP 133 – 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích schválených MD ČR č.j. 
538/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Dopravní značení a zařízení 
musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. 
 
Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, pokud nedošlo 
k písemné dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení nebo dopravního 
zařízení 
 
Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření PČR, KŘ policie JmK, DI Břeclav. 
 
Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu příslušnému pro stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na PK                                                                                               

                                                

 

                                                 O d ů v o d n ě n í : 
 
Správní orgán obdržel od žadatele Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice v zastoupení 
dle plné moci SIGNEX KH Břeclav s.r.o., IČ: 26266610, Bratislavská 929, 691 45 Podivín, podklady 
k žádosti o vydání stanovení místní úpravy provozu s návrhem výše uvedeného dopravního 
značení. K návrhu místní úpravy provozu obdržel správní orgán stanovisko dotčeného orgánu, 
Krajského ředitelství policie JmK DI Břeclav ze dne 7. 11. 2017 pod Č.j. KRPB-256262-2/ČJ-
2017-060406-KAM. Proti návrhu opatření obecné povahy neobdržel ve stanovené lhůtě správní 
orgán žádné písemně odůvodněné námitky ani připomínky. Správní orgán na těchto podkladech 
vydává opatření obecné povahy. 
 

P o u č e n í: 

Proti opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných 
předpisů o správním řízení. 
 
 
 
 „otisk úředního razítka“               Ing. Roman Konečný 

vedoucí odboru správních věcí a dopravy  
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení 
nabývá toto opatření účinnosti.  



                                                                                                
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………              Sejmuto dne:……………………………… 
                   
                         razítko a podpis oprávněné osoby                                           razítko a podpis oprávněné osoby                
 
Příloha: Mapa nově osazeného přechodného dopravního značení (situační plánek) 
 

Rozdělovník: 

Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice v zastoupení dle plné moci SIGNEX KH Břeclav s.r.o., IČ: 
26266610, Bratislavská 929, 691 45 Podivín 

SÚS JmK, oblast Břeclav  

Veřejnou vyhláškou: 
Městský úřad Břeclav, Obecní úřad Tvrdonice se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních 
deskách 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 
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