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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
ÚPRAVA STANOVENÉ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU – vydané dne 25.05.2018 pod č.j.: MUH/36049/18/393 

 

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 úpravu přechodné úpravy provozu na pozemních  
komunikacích: 

 

pro akci 

 XIV. AGROTEC PETRONAS RALLY 2018 

"RALLYE MEZI VINOHRADY" 

 
 
Žadatel/zpracovatel projektu: AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Ing. Martin Rada, IČO 71249109,  

Brněnská č.p. 12/74, 693 01  Hustopeče  
 
upravená přechodná úprava provozu:   

- ve Velkých Pavlovicích bude na silnici III/42114, v ulici Hlavní, osazeno pouze IS11b s označením cílů na 
místo DZ IP10a, S7 a Z2 

- na silnici III/4217 u výjezdu z kruhového objezdu směrem na Horní Bojanovice nebude osazeno DZ IP10a, 
S7, Z2. Nahradí je pouze IS11b s označením cílů 

- na silnici III/42111 mezi obcemi Němčičky a Bořetice nebude osazeno DZ IP10a + E3a 
- na veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí ze silnice III/42114 do obce Němčičky (par. č. 3746 v k. 

ú. Horní Bojanovice) nebude osazeno DZ B1, S7, Z2 
- doplnění IS 11b s označením cílů na silnici III/42114 před obcí Němčičky ve směru od Velkých Pavlovice a 

na silnici III/42111 před křižovatkou se silnicí III/42114 ve směru do Velkých Pavlovic 
                                                                                                                                                                      
komunikace (místo):           

• silnice  III/42111, III/42114, III/4217 na území obcí Velké Pavlovice a Němčičky, v příslušných katastrálních 
územích Horní  Bojanovice, Hustopeče u Brna, Němčičky u Hustopečí  

• veřejně přístupné účelové komunikace v k. ú. Horní Bojanovice 
 
termín:                                  15.06.2018   od 17:00 hod. do 16.06.2018 do 02:00 hod. 
 
odpovědná osoba:          AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Ing. Martin Rada, tel. 602 702 420 
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Odůvodnění 

 

Přechodná úprava provozu pro den 15.06.2018 je upravena z důvodu: 
• úpravy přechodného dopravního značení na uzavírkách či objízdné trase stanovené pro automobilovou 

rallye XIV. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2018, "RALLYE MEZI VINOHRADY". 

• touto veřejnou vyhláškou je upravena PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU, která byla vydaná odborem 
dopravy MěÚ Hustopeče dne 25.05.2018, pod č.j.: MUH/36049/18/393, jako opatření obecné povahy 
(dále OOP). V tento den bylo OOP v souladu se správním řádem (z. č. 500/2004 Sb.) vyvěšeno na úřední 
dece MěÚ Hustopeče. Účinnosti nabylo pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, tedy 02.06.2018. 

• úprava vydaného OOP je provedena na základě námitky podané žadatelem dne 28.05.2018, emailovou 
cestou. Žadatel dne 28.05.2018 předložil silničnímu správnímu úřadu upravenou situaci OOP pro pátek 
15.06.2018.  

 

Uvedené změny přechodné úpravy provozu pro den 15.06.2018 se nedotýkají vlastního průběhu automobilového 
závodu a jednotlivých rychlostních zkoušek.  

 
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 mohli vyjádřit dotčené orgány i účastníci zahájeného správního řízení. 
 
Pro vydání opatření obecné povahy byly doloženy tyto podklady:  

1. nová situace přechodné úpravy provozu pro pátek 15.06.2018. 

2. Předchozí souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace a stanovisko k přechodnému dopravnímu 
značení vydané dne 28.05.2018 Policií ČR – DI Břeclav pod Č.j.: KRPB-110525-12/ČJ-2018-060406-KAM. 

 

 
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  
vedoucí odboru dopravy                                          
                                                            
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, ÚM Boleradice, 
OÚ Bořetice, OÚ Diváky, OÚ Horní Bojanovice, OÚ Křepice, OÚ Kurdějov, OÚ Němčičky, OÚ Nikolčice, OÚ 
Starovice, OÚ Uherčice, ÚM Velké Němčice, MěÚ Velké Pavlovice, OÚ Šitbořice, MěÚ Klobouky u Brna, a OÚ 
Kobylí způsobem umožňující dálkový přístup) 
 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………………………….                Sejmuto dne …………………………………………. 
 
 
Vyvěšeno v elektronické podobě dne …………………………………………. 
 
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 

 
 
příloha: situace jednotlivých RZ a uzavírek a jejich PÚP dne 15.06.2018 
 

 
 
 
Obdrží: 
Navrhovatel: 
AGROTEC AUTOKLUB v AČR, Ing. Martin Rada, IČO 71249109, Brněnská č.p. 12/74, 693 01  Hustopeče  
 
Vlastník dotčených silnic II. a III. třídy:  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, IDDS: k3nk8e7 
sídlo: Lidická č.p. 132, 690 02  Břeclav 2 
 
Dotčený orgán:  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Břeclav 
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