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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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) na návrh právnické
osob Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, sídlem, Brno,
Žerotínovo náměstí 449/3, (dále jen navrhovatel) vydává opatření obecné povahy, jímž podle § 77
odst. 1 písm. c) v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na PK

stanovuje přechodnou úpravu provozu
na silnicích II. a III. třídy na území ve správním obvodu zdejšího úřadu obce s rozšířenou
působností (obce Břeclav, Ladná, Lednice, Hlohovec, Valtice, Přítluky, Rakvice, Zaječí,
Bulhary, Podivín, Lanžhot, Týnec, Kostice, Tvrdonice, Hrušky, Moravská Nová Ves, Velké
Bílovice, Moravský Žižkov) k označování krátkodobých pracovních míst běžné údržby a
odstraňování závad ve sjízdnosti. Přechodné značení bude provedeno podle vzorových schémat,
která tvoří nedílnou přílohu tohoto opatření, pro situace: 1.1 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem
v obci, 1.2 vysprávky vozovek emulzí a kamenivem mimo obec, 2.1 vysprávky vozovek obalovanou
živičnou směsí v obci, 2.2 vysprávky obalovanou živičnou směsí mimo obec, 3.1 ostatní běžná údržba
součásti a příslušenství silnic v obci, 3.2 ostatní běžná údržba součásti a příslušenství silnic mimo
obec, 4. údržba silniční vegetace – sečení travních porostů, 5. omezení nejvyšší povolené rychlosti
Platnost úpravy: 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto opatření
Podmínky pro dopravní značení (zařízení):
1. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno v souladu s přílohou tohoto opatření.
2. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje, Odboru služby dopravní policie, Brno, čj. KRPB-62646-1/ČJ2020-0600DP-SED ze dne 05.06.2020.
3. Při instalaci DZ budou dodrženy příslušné právní předpisy a technické normy, zejména
vyhláška č. 294/2015 Sb., a TP 66 Pracovní místa na komunikaci.
4. Navrhovatel, kontaktní osoba Patrik Mikulášek, hlavní dispečer, tel. 737 237 237, je povinen
zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo vždy
v řádném stavu, a po ukončení prací je na vlastní náklady odstranit.
Odůvodnění:
Správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na návrh navrhovatele, majetkového správce
silnic, který je pověřen prováděním jejich běžné údržby a odstraňováním závad ve sjízdnosti. Podle
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této úpravy budou označována pracovní místa při provádění těchto prací. Úprava neřeší označení
jiných rozsáhlejších prací na silnicích, jako jsou např. výkopové práce, stavební úpravy, tyto budou
řešeny samostatně. Návrh byl předem projednán s hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu
s dotčeným orgánem, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
odbor služby dopravní policie, sídlem Brno, Kounicova 24, vydal souhlasné stanovisko
s podmínkami pod čj. KRPB – 62646-1/ČJ-2020-0600DP-SED dne 05.06.2020. Správní orgán
posoudil žádost, neshledal rozpory s veřejnými zájmy a vydal toto opatření s platností na dobu 12
měsíců od nabytí účinnosti dle předloženého návrhu.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Svatava Vyhnálková
pracovník úseku dopravy a silničního hospodářství
Příloha – vzorová schémata označení pracovních míst dle textu

Vyvěšeno :………………………..
Sejmuto:………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:…………………….

Rozdělovník:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, Brno (DS)
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav (DS)
Obecní úřady obcí ve správním obvodu ORP Břeclav, s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na
úřední desce po dobu 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup a vrácení svěšené
vyhlášky s vyznačenou dobou vyvěšení zpět správnímu orgánu.
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