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V Pohořelicích dne 4. října 2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle
ustanovení § 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 pozemních komunikacích:
silnice: III/41621 Žabčice-Vranovice-Pasohlávky
pro realizaci akce:„Slavnostní výlov rybníka Vrkoče“.

Ve dnech:

25.10.2018 - 28.10.2018 denně od 7:30hod do 17:00 hod

Kontaktní osoba dopravního značení: Ing. Aleš Vavřina tel. 519 424 273, (724 978 225)
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích“.
2. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu
tohoto nařízení.
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3.
4.
5.

Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a
po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
Dopravní značení bude v reflexním provedení
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.

Pro vydání opatření obecné povahy byly doloženy tyto doklady:
- Žádost o vydání„Stanovení přechodné úpravy silničního provozu“ podaná společností
Rybníkářství Pohořelice a.s., Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice, IČO: 46961062.
- Stanovisko k projektu vydané Policii ČR KŘ Brno-venkov Specializované pracoviště
dopravního inženýrství č.j. KRPB-200040-1/ČJ-2018-0600DI-PRO ze dne 25.09.2018.
- Souhlasné stanovisko Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, Oblast Jih, sídlo: Lidická 132, 690 34 Břeclav 2.
- Projektová dokumentace.

Odůvodnění:
Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu organizace slavnostního výlovu rybníka Vrkoče u
Pohořelic, pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Parkování bude zajištěno na pozemcích
přilehlých ke komunikaci III/41621 a provoz bude v místech výjezdu z parkovišť řízen
pořadatelskou službou.
V rámci akce bude na úseku silnice III/41621 podél rybníka Vrkoče snížena rychlost a bude zde
zakázáno parkování.

P o u č e n í:
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 úředního razítka“

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

Č.j.: MUPO-49691/2018/OD/SAM
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:………………………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:
Rozdělovník:






Rybníkářství Pohořelice, Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice
SÚS JmK, oblast Břeclav
Policie ČR – DI Brno-venkov
Dálníční oddělení Mikulov
Obvodní oddělení Pohořelice

Příloha:
1x situace dopravního značení
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