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VÁŠ DOPIS ZN:             
ZE DNE :             
SPIS. ZNAČKA: MUHO   4502/2016 OIaU        
Č.J. MUHOCJ  23207/2016                
VYŘIZUJE :  Ing.Živná       
TEL :  518 316 331 
 
FAX.: 518 353 686 
E-MAIL.: zivna.ludmila@muhodonin.cz 
DATUM: 2016-04-01 
 
 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu 
 

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen zákon o silničním 
provozu) ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., jako příslušný 
orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích – na silnicích II. a III. třídy, po písemném vyjádření Policie ČR, DI Hodonín ze dne 
30.03.2016 pod č.j.: KRPB-68733-4/ČJ-2016-060606   
 

stanovuje 
podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu 

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci 
 

v trase silnice:           II/419, II/380 a II/422 v k.ú. Čejč 
termín:  od 30. 04. 2016 do 08. 05. 2016 
důvod:  v rámci objízdné trasy stavby: „ Sil. I/54 Žarošice – Archlebov “–  dle  

předložené projektové dokumentace přechodné úpravy provozu 
zpracované firmou DOKA, s r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 
71 752, číslo zakázky: PDZ-006 ze dne 02/2016. 

    
Podmínky pro umístění dopravního značení: 

1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích, příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré 
dopravní značení bude provedeno základní velikostí podle příslušných platných norem a TP 
66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, 
uchycení) musí být schváleného typu. 

• Odborné provedení dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a údržbu 
zajistí žadatel COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005. 

• Za provedení umístění dopravního značení a jeho stav po dobu omezení provozu je 
odpovědný žadatel -  COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, 
osoba určená žadatelem: DOKA, s r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, 
konkrétní osoba Ondřej Hejdušek, tel.: 603 881 901. 

  

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN 
odbor investic a údržby  

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín 

Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín 
KB Hodonín: č.ú. 424671/0100    IČ: 00284891  DIČ: CZ699001303  Tel.spojovatelka: 518 316 111  www.hodonin.eu 



2/2 

 

• Realizace přechodné úpravy je podmíněna existencí rozhodnutí o uzavírce silnice I/54 v rámci 
stavby: „ Sil. I/54 Žarošice – Archlebov“. Termín provedení přechodné úpravy provozu 
bude v souladu s tímto rozhodnutím. 

• Termín provedení přechodné úpravy provozu v trase silnice II/419, II/380 a II/422 v k.ú. Čejč: 
od 30. 04. 2016 do 08. 05. 2016. 

• Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

• Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Odbor investic a údržby Městského 
úřadu Hodonín stanovit další dopravní značení, popřípadě stanovené dopravní značení 
změnit.  

• Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené 
pozemní komunikace. 
 

 
  

Odůvodnění: 
 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu provádění prací – v rámci stavby „Sil. 
I/54 Žarošice - Archlebov“, dle předložené projektové dokumentace přechodné úpravy provozu 
zpracované firmou DOKA, s r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, je nutná přechodná 
změna místní úpravy provozu. Na tuto změnu byla vypracována jednoduchá projektová 
dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie ČR, DI Hodonín ze dne   
30.03.2016 pod č.j.: KRPB-68733-4/ČJ-2016-060606  a s vlastníkem sil.: II/419, II/380 a II/422 
v k.ú. Čejč - SÚS JmK, oblast Hodonín, vyjádření ze dne 24. 03. 2016 pod č.j.: 5411/2016-Ho/LiOl, 
odbor investic a údržby Městského úřadu Hodonín stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 
odst. 1, písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti právnické osoby 
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, podané v zastoupení DOKA, 
s r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752, ze dne 29. 03. 2016. 
 
 
Otisk úředního razítka  
 

Ing. Ludmila Živná 
referent odboru investic a údržby 
 
 
 
Obdrží: 
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005, prostřednictvím DOKA, s r.o., Na 
návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752 
Správa a údržba silnic JmK, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín 
 
Na vědomí: 
Policie ČR, KŘ Policie JmK, územní odbor Hodonín, DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín  
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