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STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

 

Městský úřad Hustopeče (dále jen "správní orgán") 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") 

s t a n o v í 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření Policie ČR – DI Břeclav 
(dále jen "orgán policie") Č.j.: KRPB-211690-2/ČJ-2015-060406-KAM ze dne 02.09.2015, místní úpravu 
provozu na pozemních komunikacích: 

na parcele č. 891/11 v k. ú. Hustopeče u Brna 

svislé dopravní značení:   2 x IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ 

místo:  1 x na sloup brány, která se nachází na vjezdu ze silnice II/425  
 1 x stávající DZ 

důvod:   Při vjezdu na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci není žádné dopravní značení, 
které by informovalo, že se zde nachází parkoviště, či jinak specifikovaný způsob parkování. Toto 
označení placeného parkování se nachází až uvnitř areálu, před zídkou oddělující plochu pro 
parkování vozidel a ostatní zařízení areálu u krytého bazénu. Řidiči, který vjíždí na parkoviště ze 
silnice II/425 není poskytnuta prvotní informace o tom, že se jedná o placené parkování. 
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Budou dodrženy příslušné normy (ČSN EN 12899 – 1, a 
technické podmínky TP 65, pro dopravní značky a zařízení na pozemních komunikacích. 

2. Bude dodrženo stanovisko k dopravnímu značení  vydané Policií ČR – DI Břeclav  z dne 02.09.2015 
(Č.j. KRPB-211690-2/ČJ-2015-060406-KAM) 

3.  Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

4. Osazení dopravního značení zajistí Město Hustopeče, IČO 283193, Dukelské nám. 2, 693 01  
Hustopeče (dále jen žadatel).  

5. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž 
dopravního značení podle tohoto stanovení je Město Hustopeče, IČO 283193.  

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní 
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité 
osazení stanoveného dopravního značení. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění přehlednosti silničního provozu, je nutná místní úprava provozu na pozemních 
komunikacích. 

Toto parkoviště leží mimo silnici II/425, na kterou je připojeno společně s celým areálem krytého bazénu 
sjezdem jako sousední nemovitost.  

 

 

Při vjezdu na tuto veřejně přístupnou účelovou komunikaci není žádné dopravní značení, které by 
informovalo, že se zde nachází parkoviště, či jinak specifikovaný způsob parkování. Toto označení 
placeného parkování se nachází až uvnitř areálu, před zídkou oddělující plochu pro parkování vozidel a 
ostatní zařízení areálu u krytého bazénu. Řidiči, který vjíždí na parkoviště ze silnice II/425 bude 
poskytnuta prvotní informace o tom, že se jedná o placené parkování. 
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Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá situace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem 
policie, a projednána s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti Město Hustopeče, IČO 283193, Dukelské 
nám. 2, 693 01  Hustopeče. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 „otisk razítka“ 

 

 

Mgr. Dana Prajková  
vedoucí odboru dopravy                                          

                                                            
 
vyhotovila: Hana Řeháková 
referent státní správy a samosprávy 
oprávněná úřední osoba 

 
jmenovaný zástupce: Hana Řeháková 
oprávněná úřední osoba k podpisu rozhodnutí a usnesení 

 

 

 

 

 

 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Město Hustopeče, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI - Břeclav, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
MěÚ Hustopeče, Odbor majetkoprávní, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
MěÚ Hustopeče, Kancelář tajemníka, IDDS: z34bt3y 
 sídlo: Dukelské nám. č.p. 2/2, 693 01  Hustopeče u Brna 
 
 


