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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O NÁVRHU STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), příslušný orgán státní správy ve
věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.
a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci, zahájil dne
12.10.2022 na základě podnětu Město Mikulov, IČ 002 83 347, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421, ulice
Bezručova v Mikulově, dle dokumentace vypracované právnickou osobou Projekce DS s.r.o., Na
Výhoně 3223, 695 01 Hodonín. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí
v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu návrh stanovení místní úpravy provozu na
silnici II/421 projednal s příslušným orgánem Policie České republiky, jehož vyjádření je jedním
z podkladů tohoto řízení.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 v rámci stavby „Mikulov – ul.
Bezručova – rekonstrukce chodníku a BUS zastávky“ se přímo dotýká zájmů Správy a údržby
silnic JM kraje, oblast Břeclav, Sovadinova 8, 690 36 Břeclav, jako právnické osoby pověřené
výkonem vlastnických práv k této pozemní komunikaci, dále vlastníků nemovitosti sousedící
s průjezdním úsekem této silnice, na níž má být umístěno svislé dopravní značení a dále
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na této pozemní komunikaci.
Tento návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici
II/421 na ulici Bezručova v Mikulově se týká umístění dopravního značení v rozsahu dle
přílohy tohoto oznámení – Situace dopravního řešení a dopravního značení, příloha č.
D1.5., datum 09/2022.
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
silnici II/421 může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Mikulov, Odbor stavební a životního
prostředí, Náměstí 1, 69201 Mikulov písemné připomínky. V souladu s § 172 odst. 5 správního
řádu mohou proti návrhu stanovení místní úpravy provozu podat písemné odůvodněné námitky i
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vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/421 podávaly písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na Městský úřad Mikulov, Odbor
stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 69201 Mikulov ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s §
174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.
Do podkladů návrhu je možno nahlédnout na Městském úřadu Mikulov, Odbor stavební a
životního prostředí, Náměstí 1, 69201 Mikulov Městský úřad Mikulov, odbor stavební a
životního prostředí, Náměstí 1, dveře č. 331, v úřední dny (pondělí a středa 08.00 – 17.00, úterý
08.00-14.00, v jiné dny po domluvě).

otisk razítka

Ing. Marian Rapant
odborný zaměstnanec
Příloha: situace dopravního řešení a dopravního značení, příloha č. D1.5., datum 09/2022

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Mikulov a po
dobu 30ti dnů.
Vyvěšeno na úřední desce

dne:........................................ Sejmuto dne:.....................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………Sejmuto dne:……………………….
Razítko a podpis soby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení……………………………………………………
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Doručí se:
Město Mikulov, Náměstí č.p. 158/1, 692 01 Mikulov na Moravě
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss
sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00 Brno 2
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství JMK, Dopravní inspektorát Břeclav,
IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2

Ostatní osoby:
veřejnou vyhláškou.

