
Městský úřad Břeclav 
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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 oprávněný ke 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1) 
písmeno c), zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích“, podle § 171 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“, ve smyslu § 77 
odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích 
                       
                                                        Oznamuje zahájení řízení o 
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
Návrh opatření obecné povahy spočívá v osazení dopravního značení z důvodu zajištění větší 
bezpečnosti provozu na místní komunikaci ul. Trávníky v obci Tvrdonice. Správní orgán obdržel 
žádost od právnické osoby SIGNEX KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín IČ: 
26266610 o vydání stanovení místní úpravy provozu s návrhem rozmístění dopravního značení. 
Navrhuje se osadit dopravní značení dle uvedené přílohy takto: 
 
2x IP2 „Zpomalovací práh“ 
1x IP5 „Doporučená rychlost 30“  
1x A7b „Zpomalovací práh“. 
 
Správní orgán návrh projednal s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, Národních hrdinů 18/15, 690 
16 Břeclav a obdržel vyjádření ze dne 10. 4. 2018 pod Č.j. KRPB-82196-2/ČJ-2018-060406-KAM 
 
Podle § 172 odst. 1 správního řádu správní orgán 

vyzývá 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podávaly u správního 
orgánu písemné odůvodněné připomínky nebo námitky, a vlastníky nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, aby podali proti návrhu opatření písemné odůvodněné námitky v zákonné 
lhůtě do 30 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. 808, v úřední dny (pondělí a středa 
08.00 – 17.00, úterý – čtvrtek 08.00 – 14.00 hod.). 
 
 
 
Poučení: 
Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby a dotčení vlastníci 
nemovitostí podávat připomínky nebo námitky k jeho návrhu, resp. v případě vlastníků 
nemovitostí písemné odůvodněné námitky. Vlastníkům k tomuto správní řád určuje lhůtu 30 dnů. 
Vzhledem k tomu, že dotčeným osobám na rozdíl od dotčených vlastníků nemovitostí nestanoví 
lhůtu k podání připomínek nebo námitek, určil tuto lhůtu správní orgán, a to v totožné délce 30 
dnů ode dne zveřejnění. Dnem zveřejnění je poslední den lhůty určené pro vyvěšení na úřední 
desce. K později uplatněným námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží a zmeškání úkonu nelze 
prominout. 
 
 
 
 „otisk úředního razítka“                 Ing. Roman Konečný 

vedoucí odboru správních věcí a dopravy 
 
 

 

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující 
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

 

Rozdělovník: 
SIGNEX KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín 
Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice 

Veřejnou vyhláškou: 
Městský úřad Břeclav a Obecní úřad Tvrdonice se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních 
deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 30 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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