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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 od společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, Soběšická 820/156,638 00
Brno – Lesná, divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou po
projednání dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,
Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-128119-1/ČJ-2018-161406 ze dne
14.12.2018 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:
trvalé svislé a vodorovné dopravní značení ve Žďáře nad Sázavou:
 č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou č. E 8a „Úsek platnosti“
7 m + 7 m a s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem “VAS a.s. Po-Pá 7-15h“ na
místní komunikaci ulice Nábřežní
 č. V 12d „Zákaz stání“ na místní komunikaci ulice Nábřežní ve Žďáře nad
Sázavou
 č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem “VAS
a.s. Po-Pá 7-15h“ (místo stávající DZ č. 11a „Parkoviště“) na místní komunikaci
ulice Sázavská ve Žďáře nad Sázavou
v rozsahu grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
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Rozsah dopravních značek a dopravních zařízení: viz vizualizace.
Z důvodu:
Zajištění přístupu kanalizační čety k čerpacím stanicím odpadních vod v ulicích Nábřežní a
Sázavská (ČS Na Tvrzi a ČS Sázavská) k provádění čištění, údržby a oprav čerpacích
stanic.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
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: KODEX Knoflíček s.r.o., p. Vratislav Knoflíček, tel. č.
602 560 715.
Odpovědná osoba: p. žadatel.
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 společnosti
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, Soběšická 820/156,638 00
Brno - Lesná, po projednání dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-128119-1/ČJ-2018161406 ze dne 14.12.2018 oznamuje veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy na
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve Žďáře nad Sázavou.
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.
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:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00
Brno - Lesná
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor komunálních služeb
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.
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