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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 26, 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-16655-1/ČJ-2021-161406-DING ze dne 17.02.2021 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 místní komunikaci ulice Na Výsluní v Novém Veselí
v rozsahu grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a je
k nahlédnutí u Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy.
Popis navrhovaného dopravního značení:
Při jízdě ke školce směrem od hlavní silnice bude stávající značení po pravé straně (A 12
děti + A 7b - zpomalovací práh) nutno upravit: značka A12 - děti bude zrušena a bude
přemístěna na nový sloupek o cca 48,5 m na obecní parc. č. 421 směrem k hlavní silnici,
pod tuto přesunutou značku se umístí značka B 20a – 20 (nejvyšší dovolená rychlost 20
km/h), spodní hrana značky B20a bude cca 1,8 m nad terénem.
Stávající spodní hrana značky A 7b - zpomalovací práh, je cca 2,1 m nad RT – bude
zachováno.
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Stávající značku IP 2 - zpomalovací práh umístěnou na stávajícím sloupu veřejného
osvětlení bude nutno přemístit na nový sloupek umístěný blíže ke zpomalovacímu prahu –
cca o 10 m, do místa budoucího zeleného pásu mezi stávající komunikací a budoucím
uličním plotem novostavby RD – viz Situace C.3. Spodní hrana značky 2 m od terénu.
Při jízdě ke školce směrem od Veselského rybníka bude stávající značení po pravé straně
(A 12 děti + A 7b - zpomalovací práh) nutno upravit: značka A12 - děti bude zrušena a bude
přemístěna na nový sloupek o cca 90 m na obecní parc. č. 446 směrem k Veselskému
rybníku, pod tuto přesunutou značku se umístí značka B20a – 20 (nejvyšší dovolená
rychlost 20 km/h), spodní hrana značky B 20a bude cca 1,8 m nad terénem.
Stávající spodní hrana značky A7b-zpomalovací práh, je cca 1,5 m nad RT – bude posunuto
na cca 1,8 m od RT.
Z důvodu: Zklidnění dopravy v místě mateřské školky.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude osazeno v souladu s TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a vodorovné dopravní značení
bude vyznačeno v souladu s TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“.
Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Instalaci dopravního značení provede: dodavatel dopravního značení, který není dosud znám.
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-16655-1/ČJ-2021-161406DING ze dne 01.03.2021 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 26, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
Situace:
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