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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 Městysu Nové Veselí,
IČ: 00 294 926, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí, po projednání dotčeným orgánem
Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad
Sázavou pod č.j. KRPJ-48846-1/ČJ-2020-161406-DING ze dne 14.05.2020 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 dopravní značení při místních komunikacích ulice Dolní, lokalita u Hudlíku –
rybník v Novém Veselí
v rozsahu grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Za účelem zřízení jednosměrného provozu ve třech úsecích dle situace.
Rozsah dopravních značek a dopravních zařízení dle situace:
 3x dopravní značka č. IP 4a „Jednosměrný provoz“
 3x dopravní značka č. B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel
 2x dopravní značka č. A 9 „Provoz v obou směrech“
Z důvodu: zajištění větší bezpečnosti silničního provozu s ohledem na šířkové a směrové
poměry předmětných komunikací.
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Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: dopravní značení bude osazeno v souladu s TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Instalaci dopravního značení provede: 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 výše uvedeného
žadatele, po projednání dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-48846-1/ČJ-2020-161406DING ze dne 14.05.2020 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.
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.

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy

Obdrží:
Městys Nové Veselí, IČ: 00 294 926, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
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Situace:

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz
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URL
http://www.zdarns.cz

