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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

OZNÁMENÍ 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 

Městský úřad Hustopeče, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 
odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6)  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, v platném znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci: 

 
pro akci 

dočasný přesun autobusových zastávek 

 
 
Žadatel/zpracovatel projektu:  Obec Diváky, IČO 283100, Diváky č.p. 110, 691 71  Diváky  
 
druh dopravního značení/typ uzavírky: přesun označníků autobusových zastávek  

IJ 4b 
                                                                                                                                                                      

komunikace (místo):            silnice II/381 v centru obce Diváky 
 
termín:            od 15.08.2017 od  01:00 hod.  do 21.08.2017  do24:00 hod. 
 
odpovědná osoba:                Obec Diváky, pan starosta Libor veverka, tel. 519 421 916 
 

 
Odůvodnění 

 
Stanoveným dopravním značením bude upraven dopravní režim z důvodu: 

 konání tradičních hodů v obci Diváky 
 
Přechodná úprava provozu bude splňovat příslušné normy (ČSN EN 12899–1 Svislé dopravní značení, stálé 
dopravní značky, ČSN EN 1436+A1) a technické podmínky (TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích) pro dopravní značky a zařízení na pozemních komunikacích. 
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Pro vydání návrhu opatření obecné povahy byly doloženy tyto podklady:  

1. žádost o dočasný přesun autobusových zastávek podaná obcí Diváky ze dne 9. 8. 2017 
2. Situace dočasného přesunu autobusových zastávek  
3. stanovisko k přechodnému dopravnímu značení vydané Policií ČR – KŘ DI Břeclav dne 09.08.2017 pod č.j.: 

KRPB-185893-2/ČJ-2017-060406-PAZ. 
4. Souhlas s dočasným přeložením autobusové zastávky v obci Diváky – vydaný KÚ Jihomoravského kraje, 

odborem dopravy dne 09.08.2017 pod č.j.: JMK 115061/2017 

 
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 

 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (na úřední desce MěÚ Hustopeče, OÚ 
Diváky 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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situace dočasného přesunu autobusových zastávek 

 
 


