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Městský úřad Břeclav 
Odbor správních činností 
Oddělení dopravy a přestupkového řízení 
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav 
  
Č. j.: MUBR  192139/2021 
Sp. zn.  MUBR-S 108049/2021 ODPŘ/Vy Břeclav 13.12.2021 
Vyřizuje: Ing. Svatava Vyhnálková 
Tel. 519 311 348/731 428 295 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ZMĚNA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  
 
Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o provozu na PK)  

mění  
opatření obecné povahy č.j. MUBR 108049/2021 ze dne 12.08.2021, jímž stanovil podle § 77 odst. 
1 písm. c) v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na PK přechodnou úpravu provozu na místní 
komunikaci v k.ú. Tvrdonice, ulice Příční, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu, takto: 
 
Platnost úpravy: 15.08.2021 – 13.12.2021 
 
 
Ostatní části opatření zůstávají beze změny.   
 
Odůvodnění: 
Správní orgán zkracuje dobu platnosti opatření na žádost navrhovatele a vlastníka místní komunikace, 
Obce Tvrdonice, sídlem Tvrdonice, Nám. Míru 96/31, zastoupené právnickou osobou SIGNEX KH 
Břeclav s.r.o., sídlem Podivín, Bratislavská 929/67. Ze zdůvodnění žádosti vyplývá, že obecná úprava 
provozu podle § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, bude obyvateli ulice dodržována i bez jejího zdůraznění svislým dopravním 
značením B 29 „Zákaz stání“. Vozidla jsou odstavována mimo pozemní komunikaci, lze 
předpokládat, že již nebude docházet k ohrožování bezpečnosti provozu parkujícími vozidly, 
bránícími průjezdu.  Situace bude ze strany správního orgánu monitorována a případně řešena ve 
spolupráci s dotčeným orgánem, Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, 
Územním odborem Břeclav, na jehož popud byla bezpečnost provozu v ulici Příční řešena.   
 
Poučení: 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
Změna opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce 
správního orgánu. 
 
 
 
 
Ing. Svatava Vyhnálková 
pracovník úseku dopravy a silničního hospodářství 
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Vyvěšeno :……………………….. 
 
 
Sejmuto:…………………………. 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:……………………. 
 
 
Rozdělovník: 

SIGNEX KH Břeclav s.r.o. (zmocněnec navrhovatele), DS 
Obec Tvrdonice, DS 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav (DO), DS 
 
 
Městský úřad Břeclav, OKT, podatelna a výpravna, a Obecní úřad Tvrdonice, s žádostí o vyvěšení 
veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a o vrácení vyhlášky s vyznačenou dobou vyvěšení (DS). 
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