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V e ř e j n á   v y h l á š k a 

Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy 
Městský úřad Kyjov, OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II. a III. tříd, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací, přezkoumal žádost v řízení dle ust. § 172 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích, kterou dne 25.5.2022 podal: 
 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., IČO 41601645, Hudcova 588/70b, 621 00  Brno v zastoupení 
ZLINMARK, IČO 04262701, Hviezdoslava 1191/55a, 627 00  Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 77 odst. 5) zákona  

stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) 
 
při stavbě: I/50 Křižanovice - Bučovice 

dopravní značení na silnici II. tříd a III. třín, dle situace přechodného dopravního značení zpracovaného 
firmou ZLINMARK DZ s.r.o. 

na: silnici č. II/431, III/4301, III/43115, III/41923, II/419, III/41919, III/41918 v k.ú. Ždánice, 
Žarošice, Archlebov, Uhřice a Dražůvky 

Druh dopravních značek:  „ dle přiložené situace“  

termín:   27.6.2022  do  20.7.2022  

Pro  provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky: 

Městský úřad Kyjov v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů stanovuje navržené dopravní značení za 
následujících podmínek: 

Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 018020 "Dopravní značky na pozemních 
komunikacích" a technickými podmínkami TP 65"Zásady pro dopravní na pozemních komunikacích. 
Zvláštní důraz je nutno klást na viditelnost značek, boční a výškové umístění, vzdálenost mezi značkami a 
před označovanými místy. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikostí podle ČSN 
018020 a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, 
uchycení) musí být schváleného typu. 

Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních 
komunikací. 
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Po osazení dopravního značení je nutno informovat Policii ČR, územní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát Hodonín a Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Kyjov, OSDŽA stanovit další 
dopravní značení, popřípadě stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité 
osazení stanovené úpravy dopravního značení. 
 
Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přechodnou úpravu provozu, nebyl návrh stanovení dopravního značení 
zveřejněn na úřední desce a dotčené osoby nebyly vyzvány k podání připomínek, nebo námitek.  

K řízení byl doložen souhlas Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát 
Hodonín ze dne 25.5.2022 pod Č.j.: KRPB-115168/ČJ-2022-060606 a souhlas Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje, oblast Jih. 

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend stanovil přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. § 77 odst. 5) zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
Poučení: 
Toto stanovení nabývá účinnosti dle ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, pátým dnem ode dne vyvěšení. 
Proti tomuto opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů nelze podal opravný prostředek. 
 
Otisk razítka 

 
 

Mgr. Ing. Zdena Kyněrová 
vedoucí odboru 

správních, dopravních a živnostenských agend 
 
 
Příloha:   Situace dopravního značení 
 
Obdrží: 
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., IDDS: fwmcsp3 v zastoupení 
ZLINMARK, IDDS: 77n6yj5 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Hodonín, IDDS: jydai6g (KRPB-
115168/ČJ-2022-060606) 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
Město Ždánice, IDDS: 3fkbacp 
Obec Žarošice, IDDS: fnab2bh 
Obec Uhřice, IDDS: 5jfbrr9 
Obec Archlebov, IDDS: mzhbk9w 
Obec Dražůvky, IDDS: 83nbkn9 
 
 
Toto stanovení musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů na úřední desce úřadu a elektronicky systémem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Město a Obce žádáme o vyvěšení tohoto stanovení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 5 dnů a o 
zpětné zaslání s vyznačení data vyvěšení a sejmutí.  
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