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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na
úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a na úřední desce příslušného obecního
úřadu, úřadu městyse a městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Návrh opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti obce Krásněves, po
projednání dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,
Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-109425-1/ČJ-2018-161406 ze dne
23.10.2018 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

oznamuje
v souladu s § 172 správního řádu

zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy:
svislé dopravní značení při silnici III/35426 a při místních komunikacích v obci a k.ú.
Krásněves
podle pasportu a projektu dopravního značení vyhotoveného firmou HPN projekt
s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň
který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, k nahlédnutí u OÚ Krásněves a
MěÚ Žďár n.S. odboru dopravy.

Strana 1 (celkem 3)

Popis:
Pasport a projekt dopravního značení byl vypracován na základě objednávky obce Krásněves z
důvodu aktualizace a doplnění stávajícího dopravního značení. Dokument se dělí na dvě části pasport
a projekt:
Pasport - zmapování stávajícího stavu značení.
Projekt - úprava stávajícího a doplnění nového značení.
Pasport a projekt řeší dopravní značení pouze na místních komunikacích s výjimkou situací, kdy se
místní komunikace napojuje nebo kříží komunikaci jiných správců (ŘSD ČR, SÚS). V těchto případech
je řešeno i dopravní značení jiných správců z důvodu komplexního označení dané dopravní situace.
Tabulková část:
Jsou zde uvedeny podrobné informace o jednotlivých značkách, o jejich stavu, umístění atd.
Jednotlivé značky jsou barevně rozlišeny podle vlastníků komunikací (bílé – místní komunikace, šedé
- jiný správce komunikace).
Tabulková část se vztahuje ke grafické části pasportu a projektu dopravního značení.
Grafická část:
V grafické části jsou značky zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením dle
vyhlášky a evidenčními čísly. Dopravní značka je nasměrována podélně ve směru jízdy. V případě
nedostatku místa je u značky použita odkazová šipka, která upřesňuje její umístění. Značky s
proměnlivými symboly jsou v grafické části zobrazeny pouze obecně a v tabulkové části jsou u značky
uvedené skutečné údaje mimo dodatkových tabulek E 2b a E 2d,které jsou řešeny samostatně a
zobrazují skutečný stav křižovatky.
Pasport a projekt dopravního značení byl zpracován v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a
technickými podmínkami z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Provedení dopravního značení: vodorovné dopravní značení bude vyznačeno v souladu
s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
Termín osazení: do 30.06.2019.
Instalaci dopravního značení provede: dodavatelská firma na základě výběrového řízení.
Odpovědná osoba: Obec Krásněves.
V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu
opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední
desce.

Odůvodnění :
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Městského úřadu Žďár
nad Sázavou – odboru komunálních služeb, po projednání dotčeným orgánem Policie ČR,
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.
KRPJ-109425-1/ČJ-2018-161406 ze dne 23.10.2018 oznamuje veřejnou vyhláškou návrh
opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor dopravy předkládá v souladu s § 172 odst. 1
správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.
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Poučení :
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat
písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy

Obdrží:
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.
Obec Krásněves, IČ: 0054 5210, Krásněves 52, 594 44 Radostín nad Oslavou
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

FAX
+420 566 621 012
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E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz

URL
http://www.zdarns.cz

