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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 
 
Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, zpracoval opatření obecné povahy, 
kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

 
pro akci 

II/421 Kobylí - Brumovice - rekonstrukce silnice v km 2,400 - 4,383 provozního staničení 
(II/421 Terezín - Velké Pavlovice) 

 
 
Navrhovatel: STRABAG  a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, IČO 60838744, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  

Praha, kterého zastupuje GEFAB CS, spol. s r.o., Bc. Daneš Pulec, nar. 1989, IČO 41602901, Švédská 
č.p. 324/5, 620 00  Brno  

 
druh dopravního značení/typ uzavírky: dle situace/úplná uzavírka! 

                                                                                                                                                                      
komunikace (místo):       silnice II/421 v km 2,400  - 4,383 provozního staničení 
 
termín:             od 23.06.2018 do 24.06.2018  
 
odpovědná osoba:        STRABAG  a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, IČO 60838744, pan František Klemš,  

tel. 602 553 150 
                                                
 

Odůvodnění 
 

Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu probíhajících prací na rekonstrukci silnice II/421 v úseku 2,400 – 
4,383 km provozního staničení silnice v rámci akce „II/421 Terezín – Velké Pavlovice“. Celková délka uzavřeného 
úseku bude činit cca 1983 m a nachází se mezi obcí Kobylí a křižovatkou silnic II/421 x II/4211.  Ve dnech 
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23.06.2018 a 24.06.2018 bude dodavatel stavebních prací provádět pokládku asfaltových vrstev vozovky silnice 
II/421 v řešeném úseku. 

Objízdná trasa tohoto uzavřeného úseku je vedena dále po silnicích III/4211, III/4217, III/42114, III/4211, II/421 
beze změny. 

 

situace úplné uzavírky Kobylí - Brumovice 

 

 

 
 
dle podmínek souhlasu s uzavírkou, vydaným dne 08.06.2018 pod č.j.: JMK 82890/2018 Krajským úřadem JMK, 
odborem dopravy bude přechodná úprava provozu doplněna o dopravní značení B28 „Zákaz zastavení“: 
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• v Brumovicích bude možné otáčení autobusů linkové osobní dopravy, které do nich přijedou po silnici 

III/4211 z Morkůvek, obslouží autobusovou zastávku Brumovice, ObÚ a zase z nich budou objíždět zpět po 
silnici III/4211 ve směru na Morkůvky, pokud to bude potřebné, budou příslušné pozemní komunikace 
obce Brumovice, po kterých se autobusy linkové osobní dopravy budou otáčet, vyklizeny od všech stojících 
a parkujících vozidel dopravními značkami B28 „Zákaz zastavení“,  

• v Kobylí bude možné otáčení autobusů linkové osobní dopravy, které přijedou do zastávky Kobylí po silnici 
II/421 ve směru od Velkých Pavlovic a po jejím obsloužení budou opět odjíždět zpět po silnici II/421 ve 
směru na Velké Pavlovice, pokud to bude potřebné, budou příslušné pozemní komunikace obce Kobylí, po 
kterých se autobusy linkové osobní dopravy budou otáčet, vyklizeny od všech stojících a parkujících vozidel 
dopravními značkami B28 „Zákaz zastavení“,  

 
 
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. 
 
 
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 o povolení uzavírky a žádost o stanovení přechodné úpravy provozu podaná společností GEFAB CS, 
spol. s r.o., IČO 41602901, Švédská č.p. 324/5, 620 00  Brno, která zastupuje společnost STRABAG  a.s., 
odštěpný závod Morava, oblast Jih, IČO 60838744, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 

2. Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a stanovisko k přechodnému dopravnímu 
značení vydané Policií ČR DI Břeclav dne 19.06.2018 pod č.j. KRPB-67783-8/ČJ-2018-060406-PAZ 

3. Projektová dokumentace k přechodné úpravě provozu vypracovaná společností GEFAB CS, spol. s r.o., IČO 
41602901, Švédská č.p. 324/5, 620 00  Brno 

 
 
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 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ Kobylí, OÚ 
Brumovice, OÚ Morkůvky, ÚM Boleradice, OÚ Němčičky, OÚ Bořetice způsobem umožňující dálkový přístup).  
 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 

 

 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Navrhovatel: 
STRABAG  a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, IDDS: 8yuchp8 
 sídlo: Na bělidle č.p. 198/21, Smíchov, 150 00  Praha 5 
kterého zastupuje: GEFAB CS, spol. s r.o., IDDS: suwp6ph 
 sídlo: Švédská č.p. 324/5, Tuřany, 620 00  Brno 20 
 
Za vlastníka dotčených silnic:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih 

Lidická č.p. 132 
690 02  Břeclav 

 
 
Dotčený orgán:  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav, IDDS: jydai6g 

sídlo: Národních hrdinů č.p. 18/15, 690 02  Břeclav 2 
 

Dále obdrží:  
GEFAB CS, spol. s r.o., IDDS: suwp6ph 
 sídlo: Švédská č.p. 324/5, Tuřany, 620 00  Brno 20 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
Obec Kobylí, IDDS: v3wbdkp 
 sídlo: Kobylí č.p. 459, 691 10  Kobylí na Moravě 
Obec Brumovice, IDDS: hxnazz6 
 sídlo: Brumovice č.p. 26, 691 11  Brumovice na Moravě 
Obec Morkůvky, IDDS: 555bsmm 
 sídlo: Morkůvky č.p. 113, 691 72  Klobouky u Brna 
Městys Boleradice, IDDS: ur9bfec 
 sídlo: Boleradice č.p. 401, 691 12  Boleradice 
Obec Němčičky, IDDS: 4ynb28y 
 sídlo: Němčičky č.p. 221, 691 07  Němčičky u Břeclavi 
Obec Bořetice, IDDS: jttbmr2 
 sídlo: Bořetice č.p. 39, 691 08  Bořetice u Hustopečí 
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