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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, zveřejňuje
v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) tento návrh
opatření obecné povahy, jímž 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 osoby Obec Přítluky, IČO 00283550, sídlem Přítluky,
Obecní 11, zastoupené právnickou osobou SIGNEX KH Břeclav s.r.o, IČO 26266610, sídlem
Podivín, Bratislavská 929/67, (dále jen navrhovatel) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na
PK

stanoví
místní úpravu provozu na místních komunikacích v k.ú. Přítluky, ulice Dlouhá a Družstevní,
provedenou svislým dopravním značením, P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou
E 2b „Tvar křižovatky“ a 2x B 29 „Zákaz stání“ podle grafické přílohy, která tvoří nedílnou součást
tohoto opatření.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění svislého dopravního značení bude v souladu s příslušnými ustanoveními
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
s požadavky příslušných norem a technických podmínek, zejména TP 65 „Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“.
2. Instalaci, údržbu a obnovu dopravního značení zajistí navrhovatel, vlastník místní
komunikace.
Návrh odůvodnění:
Správní orgán vede řízení o vydání opatření obecné povahy na základě návrhu vlastníka místních
komunikací, na nichž bude úprava realizována. Doplněno bude vyznačení stávající hlavní pozemní
komunikace s tvarem křižovatky, což zvýší bezpečnost provozu při průjezdu křižovatkou. Umístění
zákazu stání v ulici Družstevní má zamezit objíždění odstavených vozidel, které způsobuje propadání
kanalizace. Návrh místní úpravy provozu byl předem projednán s dotčeným orgánem, Policií ČR,
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Dopravním inspektorátem Břeclav, který vydal
souhlasné stanovisko čj. KRPB-54933-2/ČJ-2022-060406-KAM dne 10.03.2022.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy (OOP) přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
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Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být OOP přímo dotčeny, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být OOP přímo
dotčeny, mohou podat proti návrhu OOP písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě
30 dní od jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Správní orgán v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby podávaly k návrhu své připomínky a námitky ve stanovené lhůtě 30 dnů od
zveřejnění návrhu veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška je zveřejněna (doručena) 15. dnem
vyvěšení. Do podkladů opatření může každý nahlédnout na Městském úřadě Břeclav, odboru
správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, budova C, kancelář č. 808, v aktuálních
úředních hodinách, jinak po telefonické domluvě na tel. č. 519 311 348.

Ing. Svatava Vyhnálková
pracovník úseku dopravy a silničního hospodářství
Příloha – situace navrhovaného dopravního značení

Návrh musí být zveřejněn po dobu 15 dní od doručení veřejnou vyhláškou (celkem 30 dnů) na úřední
desce Městského úřadu Břeclav, Obecního úřadu Přítluky a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno :………………………..
Sejmuto:………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:……………

Rozdělovník:
SIGNEX KH Břeclav s.r.o., zmocněnec navrhovatele, DS
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav, DS (dotčený
orgán)
Městský úřad Břeclav, OKT, podatelna a výpravna, a Obecní úřad Přítluky s žádostí o vyvěšení na
dobu 30 dní na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
vrácení veřejné vyhlášky s vyznačenou dobou zveřejnění (DS).
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