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oPATŘENÍ oľncľnPoVAHY
Stanovení přechođné úpľavy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle $ l24 odst'
6 zákona č,.36l12000 Sb., o provozu na pozemníclr komunikacích a o změnách někteľýctr zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zćtkon o silničním pľovozu"), na základě Žádosti
společnosti: Kľajská spľáva audrźbasilnic Vysočiny, p.o., Kosovská l122/16 586 01 Jihlava, IČ:
00090450' rsĺl Ž'd'ar nad Sázavou, Jihlavská1, 59i oi Žd'at nad Sázavou, podle ustanovení $ 77
odst' l písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpľavy provozu:

komunikace: sĺlnice II. tř., silnice III. tř. a místní komunikace, v územním obvodu obce
s ľozšířenou působností Velké Meziříčí

v místě: údržby a opľavy komunikace

teľmín: l.4.Ż023 _31.3.2024

důvod: zajištění bezpečnostĺ silničního pľovozu v ľámci pľováděnĺ
pľací na komunikaci

spočívající v umístění přechodného dopľavního značęní dle návrhu Krajské správy a údľžby silnic
Vysočiny - TP č. 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,
které bylo odsouhlaseno příslušným orgánem Policie Čęské ľepubliky-Kľajské ředitelství policie
kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, pod čj. KRPJ-l40039-2lČJ-Ż022-|6OODP-AUG
ze dne 6.12.2022.

Podmĺnky pľo provedení přechodné rĺpravy pľovozu:
l. Osazení dopravního znač,ení bude pľovedeno v souladu s vyhláškou MD ě. 294l2yl5 Sb.,

kteľou se provádějí pravidla pľovozu na pozemních komunikacích a úpľava a Íízęní
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a budou dodrženy. Bude
ľespektováno stanovisko Policie ČR, Kľajské ředitęlství policie kraje Vysočina, pod čj.
KRPJ - l 400 39 -Ż l ČJ -2O2Ż- | 60ODP-A UG zę dne 6. t2.2O22.

2. Dopravní značky azaÍízení musí bý v souladu s ust. $ 62 odst. 6 zálkona o silničním
provozu' svými rozměry, barvami a technickými poŽadavky mrrsí odpovídat zvláštním
technickým předpisům 1ČsN EN |28g9-l Stálá svislé dopravní zÁačęní, technické
podmínky TP 65 Zásady pro dopravní znač,ení na pozemních komunikacích, TP 66
Zásady pľo označování pľacovních míst na pozemních komunikacích II. vydání., ...).
Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek' značka. uchycení) musí
bý schváleného typu.
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3. odboľné provedení dopravního značęní a pľůběžnou kontľolu a ild,ržbu dopravního
značęní zajistí l(rajská sprá1ĺa a udrżba silnic Vysočiny, p'o., Kosovská ll2Żl16 586 0l
Jihlava. IČ:00090450, TSÚ Żd'ár nad Sázavou, liľrtaíska l,59l Ol Żd'ár nad Sázavou.
Bohuslav Mička tel. 566 5Ż2 Ż58.

4. Ręalizace dopľavníh o znač,ení je możná aż po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu rnůže Městský úřad Velké lŕrezilíč,í
odbor dopravy a silničního hospodářství z vlastního podnětu nębo z podnětu Policie ČR
stanovit další dopravní značky nebo zaYízení' případně stanovenou přechodnou úpravu
provozu změnit.

6' Stanovení přechodného dopravního znač,ení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení,
případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

odůvodnění
Žadatel: Krajská jPráva aűdrźba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská llŻŻ116 586 01 Jihlava, IČ:
00090450, TSU Zd'áľ nad Sázavou' Jihĺavská l,59l 01 Żd'źr nad Sázavou, podal dne 6.3.Ż023
podnět k stanovení přechodné úpravy provozu dle TP č' 66 Ministerstva dopravy odboru
pozemních komunikací, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,
na všech silnicích II. a tII. tŕídy a místních komunikacích v celém územním obvodu obce
s ľozšířenou působností Velké Meziř'íčí. v rámci provádění běżných údržbových a jiných prací na
komunikaci.
Dotčený oľgán, Policie ČR, Kľajské ředitelství policie kraje Vysočina, pod čj. KRPJ-140039-
2/CJ-20Ż2-1600DP-AUG ze dne 6.|Ż.2022, dle TP č. 66 _ Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních kornunikacích, vydal k návrhu přechodného dopľavního značení kladné
stanovisko, proto Městský úl'ad Velké Meziříčí - odboľ dopravy a silničního hospodářství stanovil
v souladu s ustanovenim $ 77 odst' 5 zźlkona o silničním provozu' v návaznosti na ustanovení $|?l (a násl.) zákona č,. 50012004 Sb., spľávní řád, opatření obecné povahy k umístění výše
uvedeného dopravního značení.

Proti opatření obecné povahy dle $ 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opľavný prostředek.
Toto patření obecné povahy nabyvá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razitka

Krejska Emil
riředník odboľu dopravy
a silničního hospodářství

Příloha:

Stanovisko Policię ČR,'Kľajské ředitęlství policie kraje Vysočina, pod čj' KRPJ-1 4OO3g-2lČI-
2022-1600DP-AUG ze dne 6.12.20Ż2

TP č. 66 - Zásady pľo označování pracovních míst na pozemních komunikacích
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o dnem
nabývá toto opatření účinnosti'

Vyvěšeno dne &rb Sejmuto o,", .''.ď{.,?, iląe

razítko a podpis opľávněné osoby razítko a podpis opľávněné osoby

obdľží:
Kľajská spľáva a űdrżba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská l6, 586 0l Jihlava, ľsÚ ĺihlavská l,
591 14 Żd'źr nad' Sázavou, rČ 000 90450
Policie ČR, rŘprV Dl, Nám. Republiky 69,5gl 20 Żd,źlr nad Sázavou
Y-'"ql'lľ obce (včetně měst a městysů) v územním obvodu obce s rozšířenou působností Velké
iliĺeziřičí

Dotčené osoby:
V souladu s dikcí g |72 odst' 1 spľávního řádu doľučuje Městský úřad Velké Meziříčí toto
ľozhodnutí o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veře.inou vyhláškou. Doručení
veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením $ 25 spľávního řádu tak, že se
písemnost vyvěsí na rĺřední desce všech obcí (včetně měst a měsĘsů) v územním obvodu obcę
s ľozšířenou působností Velké Meziříčí a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považovtna za doručenou' Den
doručení je dnem zveřejnění návrhu.

Úraay pľo vyvěšení a podánízprźtvy o datu rryvěšení a sejmutí:

Yš:-"!g otrce- (včetně měst a městysů) v územním obvodu obce s rozšířenou působností
Velké Meziříčí

Se žádostí o bezodkladné vyvěšení rozhodnutí na své úřední desce na dobu l5 dnů a o zpětné
zasláłní potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu na Městský úřad Vęlké Meziříčí odbor dopravy,
Radnická 29ll,594 0l Velké Meziříčí.

Dĺgitálně podepsal Emil Krejska
Datum: 07.03.2023 1415.21 +01:00
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