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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ 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 opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 
odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

 
pro akci 

Vinařský maraton 2017 

 

 
 
Žadatel/zpracovatel projektu: Karolína Jeníková, nar. 26.10.1968, V rovinách č.p. 511/48, 140 00  Praha, 

kterou zastupuje SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., Ing. Petr Klíma, nar. 1963, IČO 
26266610, Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  Podivín  

 
druh dopravního značení/typ uzavírky: částečné omezení silničního provozu  
 
komunikace (místo):      silnice III/42112 v obci Vrbice 
 
termín:                                 28.10.2017  od 8:00 hod. do 17:00 hod. 
 
odpovědná osoba:    Karolína Jeníková, V rovinách č.p. 511/48, 140 00  Praha, tel. 777 717 110 
 
                                                
 

Odůvodnění 
 

Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu: 

• pořádání běžeckého závodu „Vinařský maraton 2017“, který proběhne na silnici II/42112 a na místních 
komunikacích v obci Vrbice a na veřejně přístupných účelových komunikacích v katastrálním území Vrbice 
u Velkých Pavlovic. 
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Přechodná úprava provozu bude splňovat příslušné normy (ČSN EN 12899 – 1, ČSN EN 1436+A1) a technické 
podmínky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 

 
 

 

 
 
Další podmínky, které doplňují tuto přechodnou úpravu provozu: 

• Pořadatel v průběhu závodu zajistí pořadatelskou službou křižovatky a sjezdy, která bude účastníky 
silničního provozu informovat o probíhajícím závodu, příp. usměrňovat dopravu a poučí řidiče, jak si pří 
průjezdu počínat. Pořadatelská služba, po poučení řidiče, může vozidlo vpustit na trať. 

 
Návrh opatření obecné povahy příslušný silniční správní úřad nevydává, neboť přechodná úprava provozu je 
spojena s jiným správním rozhodováním, je stanovována v souvislosti s uzavírkou a objížďkou podle § 24 zákona č. 
13/1997 Sb., ke které se dotčené orgány i účastníci vyjádřili. 
 
Pro vydání opatření obecné povahy byly doloženy tyto podklady:  

1. žádost stanovení přechodné úpravy provozu podaná SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČO 26266610, Bratislavská 
č.p. 929/67, 691 45  Podivín  

2. stanovisko k přechodnému dopravnímu značení vydané Policií ČR – KŘ DI Břeclav dne 27.09.2017 pod Č.j. 
KRPB-223335-2/ČJ-2017-060406-KAM 

3. situace zpracovaná společností SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IČO 26266610, Bratislavská č.p. 929/67, 691 45  
Podivín  
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Poučení: 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění: 

• příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání 
připomínek a námitek  

• opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

• proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 

   

         

 

 

 

„otisk razítka“ 

 

 

Mgr. Dana Prajková v. r. 
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                            
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 
 
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 
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