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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval návrh opatření obecné povahy, kterým 
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví místní úpravu provozu na 
pozemní komunikaci: 
 
zpracovatel projektu:       Obec Vrbice, IČ 00283738, Vrbice 89, 691 09 Vrbice 
 
druh dopravního značení:     

• svislé dopravní značení: 4 x B29 – zákaz stání 
2 x B20a – omezení rychlosti 30 km/hod. 
2 x IP2 – označení příčného prahu 

• dopravní zařízení:   příčný práh 
 

komunikace (místo):  
• silnice III/42112 – v obci Vrbice u základní školy 

 
důvod:                                    

• dopravní značení bude zklidňovat dopravu u základní školy, dle žádosti Obce Vrbice. 
                                                                                   
odpovědná osoba:              

• Obec Vrbice 
 
grafická část místní úpravy provozu je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy. 
 

Dle ustanovení § 25 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, touto veřejnou vyhláškou odbor 
dopravy: 

 
1. Oznamuje zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy 

provozu, které řeší dopravní opatření před ZŠ v obci Vrbice. 
2. Oznamuje zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na 

silnici III/42112 v k. ú. Vrbice. 
Návrh opatření obecné povahy je veřejně k nahlédnutí po dobu 15 dnů,                                  
tj. od  31. 7. 2012 do 14. 8. 2012 
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- na úřední desce Městského úřadu Hustopeče 
- na úřední desce Obecního úřadu Vrbice 
- na odboru dopravy – silniční hospodářství 
- na webu www.hustopece-city.cz 

3. Výzva k uplatnění námitek  

 

Do úplného návrhu opatření obecné povahy, včetně grafické části zachycující místní úpravu provozu na 
silnici III/42114 v k. ú. Vrbice, lze nahlédnout na odboru dopravy, po telefonické domluvě na tel. č. 
519441098  ve  dnech Po a St 8 – 12 a 13 - 17 hod., v Út a Čt 8 – 12 hod. 

K projednávanému návrhu opatření obecné povahy: 
- může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být návrhem stanovení místní úpravy 
provozu na silnici III/42112 u ZŠ v obci Vrbice dotčeny, podat písemné připomínky do 15 dnů ode dne 
zveřejnění návrhu. 

Připomínky se uplatní u silničního správního úřadu, odboru dopravy Městského úřad Hustopeče 

 

Odůvodnění 

 
Stanoveným dopravním značením bude upraven dopravní režim z důvodu: 

• Zklidnění dopravy u základní školy v obci Vrbice. 
Místní úprava provozu bude splňovat příslušné normy (ČSN EN 12899 - 1) a technické podmínky pro 
dopravní značky a zařízení na pozemních komunikacích. 
Pro vydání návrhu opatření obecné povahy byly doloženy tyto podklady:  

1. žádost o stanovení DZ, podaná Obcí Vrbice ze dne 11. 7. 2012 
2. schéma umístění dopravního značení 
3. stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Policií ČR – 

KŘ DI Břeclav dne 13. 7. 2012 pod č.j.: KRPB-177736-2/ČJ-2012-060406-KAM. 
 
 

 

Mgr. Dana Prajková 

vedoucí odboru dopravy 
 

     
 
jmenovaný zástupce: Hana Řeháková 
oprávněná úřední osoba k podpisu rozhodnutí a usnesení 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ 
Vrbice způsobem umožňující dálkový přístup) 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 

 

 

 

 

Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 
 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení  
 

vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 
 

 
otisk razítka 
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Situace dopravního značení 
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