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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 
oznámení o vydání 
 
 

ROZHODNUTÍ 
PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ 

č.j. MUH/22656/18/352, sp. z. dop/3560/18/352 
 

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 (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) ve věcech stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně přístupných 
účelových komunikacích v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl takto: 
 
Obci Horní Bojanovice, IČO 00283169, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Horní Bojanovice  
 

nařizuje předběžné opatření 
 
ve formě neprodleného osazení dopravního značení 2 x svislé DZ B 13 „3,5 t“ + E13 s textem „NA 
POVOLENÍ OÚ HORNÍ BOJANOVICE“ na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v k. ú. Horní 
Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114 dle situace. 
 
 
Odůvodnění: 
Na Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy byl dne 20.03.2018 doručen obcí Horní Bojanovice, IČO 
00283169, Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01  Horní Bojanovice (dále jen „navrhovatel“) podnět k zahájení 
řízení z moci úřední o opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 a následujících části šesté 
správního řádu a podle zvláštní úpravy v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu ke stanovení místní 
úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní Bojanovice, mezi silnicemi 
III/4217 a III/42114 (dále jen „podnět“). 
V podanému podnětu navrhovatel požaduje povolení umístění 2 kusů svislého DZ B 13 „3,5 t“ + E13 
s textem „NA POVOLENÍ OÚ HORNÍ BOJANOVICE“ na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v k. ú. 
Horní Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114 a to z důvodu jejího nadměrného dopravního 
zatížení těžkými vozidly. 
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Na základě podaného podnětu Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy zahájil z moci úřední řízení o 
stanovení místní úpravy provozu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o 
silničním provozu a dle § 172 odst. 1 správního řádu zveřejnil návrh opatření obecné povahy, kterým 
bude stanovena navržená místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. Horní 
Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114 dle podaného podnětu. 
Navržená místní úprava byla projednána s dotčeným orgánem v souladu s § 136 odst. 1 písm. a) 
správního řádu a podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu – viz. souhlasné stanovisko 
Policie České republiky pod č.j. KRPB-67862-2/ČJ-2018-060406-PAZ ze dne 23.03.2018. 
Z důvodu uzavírek na silnici II/421, v rámci její rekonstrukce, je vedena objízdná trasa vozidel přes obec 
Horní Bojanovice. Avšak vozidla jedoucí po této objízdné trase si cestu zkracují přes výše uvedenou 
veřejně přístupnou účelovou komunikaci mezi silnicemi III/4217 a III/4211. Vlivem značného navýšení 
průjezdu vozidel na této veřejně přístupné účelové komunikaci dochází k ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu, jelikož šířkové uspořádání této komunikace nedovoluje bezpečné míjení těžkých a rozměrných 
vozidel a nachází se zde i nepřehledný horizont. Dále také hrozí újma ve formě poškození této 
komunikace vlivem průjezdu těžkých vozidel. 
Z důvodu naléhavého zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany výše uvedené veřejně přístupné 
účelové komunikace před jejím poškozením, správní orgán nařizuje ve veřejném zájmu a v souladu 
s ustanovením § 61 správního řádu předběžné opatření ve formě neprodleného osazení výše uvedeného 
dopravního značení na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v k. ú. Horní Bojanovice, mezi silnicemi 
III/4217 a III/42114 dle situace. 
Za ochranu veřejného zájmu osazením tohoto dopravního značení považuje správní orgán zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu a ochranu uvedené pozemní komunikace před jejím poškozením. 
Na základě výše uvedeným skutečností správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 
Toto rozhodnutí o předběžném opatření pozbývá účinnosti dnem nabytí účinnosti opatření obecné 
povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k. ú. 
Horní Bojanovice, mezi silnicemi III/4217 a III/42114 dle podaného podnětu navrhovatelem. 
 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje Brno podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. 
Dle § 61 odst. 2 správního řádu odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá 
odkladný účinek. 
 

 
 

„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 

Mgr. Dana PRAJKOVÁ, v.r. 
 vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
v z. Hana ŘEHÁKOVÁ 
zástupce vedoucí 
 
 
 
vyhotovil: Bc. Jan Strmiska 
oprávněná úřední osoba 
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Situace: 

 
 

 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ 
Horní Bojanovice způsobem umožňující dálkový přístup) 
 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 
 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
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