Váš dopis zn.:
Ze dne:

30.11.2018

Naše č.j.:

OD/1572/18/LK

Vyřizuje:

Ing. Koubek

Tel.:

566 688 301

E-mail:

lubos.koubek@zdarns.cz

Datum:

09.01.2019

Obec Krásněves
IČ: 0054 5210
Krásněves 52
594 44 Radostín nad Oslavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Žďár nad Sázavou po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.

Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy příslušný 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“), 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 § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

stanovuje
obci Krásněves, IČ: 0054 5210, Krásněves 52, 594 44 Radostín nad Oslavou
osadit trvalé 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.
Důvod: aktualizace a doplnění stávajícího dopravního značení v k.ú. Krásněves.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude instalováno na řádně ukotvené
pozinkované trubce nebo na sloupech VO, dopravní značky budou provedeny v reflexní fólii
s životností min. 10 let.
Instalaci dopravního značení provede: žadatel či jím vybraný dodavatel.
Odpovědná osoba: za žadatele – starosta obce Karel Uhlíř, tel.: +420 724 111 982
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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“.
Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy na dobu neurčitou.

Podmínky:
1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o
silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a
další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích vydání II.“ – TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích.
2. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
3. Městský úřad Žďár n.S. - odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat
veřejný zájem.

Odůvodnění
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy 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 oznamuje veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, a to umístění svislého dopravního 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.
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy veřejnou vyhláškou ze dne 03.12.2018 oznámil návrh
opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. Oznámení návrhu
opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Žďár nad Sázavou od
04.12.2019 do 20.12.2019. Žádné připomínky ani námitky nebyly uplatněny.
Městský úřad Žďár nad Sázavou po projednání a posouzení věci oznámil veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích.

Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti rozhodnutí o námitce se podle § 172 odst. 5 nelze odvolat ani podat rozklad.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy
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Obdrží:
Obec Krásněves, IČ: 0054 5210, Krásněves 52, 594 44 Radostín nad Oslavou
HPN projekt s.r.o., Obrataň 93, 394 12 Obrataň
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.

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

