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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

opatření obecné povahy 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 

 
      Městský úřad Havlíčkův Brod, 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  provozu na pozemních komunikacích"), na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 16, 586 01  Jihlava a po písemném vyjádření Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního 
inspektorátu, pod č.j. KRPJ-7061/ČJ-2012-161606 ze dne 19.1.2012, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 
písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích  

s t a n o v u j e 
 

místní úpravu provozu v obci Rozsochatec na silnici č. II/344 v rozsahu dle grafické přílohy č. 1 a 2, 
v obci Dolní Krupá na silnici č. II/344  v rozsahu dle grafické přílohy č. 3 a v obci Havlíčkův Brod na 
silnici č. II/344 v rozsahu dle grafické přílohy č. 4. 

 

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude na pozinkované trubce ukotvené do betonové 
patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodržení průjezdního a průchozího prostoru 

důvod: snížení zatížitelnosti mostu ev.č. 344 - 006 přes Břevnický potok v obci Rozsochatec na základě 
hlavní prohlídky mostu 
 
Odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01  Jihlava 
 
Dopravní značení proveďte neprodleně, nejpozději však do: 31.3.2012 
 

Podmínky: 

1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních 
komunikacích 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 - II. 
vydání“ – TP 65 vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno. 

2. Instalování dopravního značení provede odborná osoba a to dle grafické přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy. 

O D B O R  D O P R A V Y  

Ú S E K  D O P R A V Y  A  P O Z E M N Í C H  K O M U N I K A C Í  

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz 
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Odůvodnění 
 
          Dne 20.1.2012 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 
01  Jihlava podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/344 
v Rozsochatci na mostě ev.č. 344 – 006, jelikož na základě hlavní prohlídky mostu, kterou provedla firma 
Novák a partner s.r.o. byl autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce zkoušení a 
diagnostika staveb, Ing. Milanem Šístkem, vypracován výpočet zatížitelnosti mostu 344 - 006 přes 
Břevnický potok v obci Rozsochatec, dle kterého je normální zatížitelnost mostu Vn 19t, výhradní 
zatížitelnost Vr 30t a zatížitelnost na nápravu Fn 8,5t. Provoz na mostě bude sveden do jednoho jízdního 
pruhu vedoucí středem komunikace za pomoci betonových svodidel, na čela svodidel budou nainstalována 
dopravní zařízení Z 9 „Žluté a černé pruhy“, dále bude upraven dopravní značkou B 13 „Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ se symbolem 19t, doplněná o dodatkovou 
tabulku E13 „Jediné vozidlo 30t“ a o dopravní značku B 14 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ se symbolem 8,5t.  K zajištění dopravní 
obslužnosti dané lokality bude provoz v bezprostřední blízkosti mostu dále upraven dopravními značkami B 
20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ se symbolem 30, A 6a „Zúžená vozovka (z obou stran)“, B 21a „Zákaz 
předjíždění“, P 7 „Přednost protijedoucích vozidel“, P 8 „Přednost před protijedoucími vozidly“ a B 26 
„Konec všech zákazů“ viz. grafická příloha č.1 s vyobrazeným návrhem osazení dopravních značek. 
K zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy bude provoz dále upraven dopravní značkou B 13 „Zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ se symbolem 19t, doplněná o 
dodatkovou tabulku E13 „Jediné vozidlo 30t“ a o dodatkovou tabulku E 3a „Vzdálenost“ se symbolem 700m 
v obci Rozsochatec, se symbolem 3 km v obci Dolní Krupá a se symbolem 5 km v obci Havlíčkův Brod viz. 
grafická příloha č.2, 3 a 4 s vyobrazeným návrhem osazení dopravních značek.   

 
Dne 20.1.2012 zdejší správní orgán obdržel písemný souhlas s návrhem stanovení místní úpravy provozu od 
dotčeného orgánu – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního 
odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu.  
Dne 26.1.2012 proběhlo k zajištění dopravní obslužnosti dané lokality a navrhovanému opatření obecné 
povahy veřejné jednání za účasti zástupce vlastníka mostu – Kraje Vysočina, zastoupeného na základě plné 
moci firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01  
Jihlava, zainteresovaných osob a dotčených orgánů. Bylo konstatováno, že situace vyžaduje bezodkladné 
stanovení místní úpravy provozu a omezení nákladní dopravy na mostě. K navrhovanému řešení nebyly 
nikým uplatněny žádné námitky ani připomínky. 
 
 

Poučení 
 
Podle § 173 odst. 1 správního řádu, hrozí-li vážná újma veřejnému zájmu, opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti dnem vyvěšení. 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 
 
 
 
 

Martin Stehno 
vedoucí odboru dopravy 

 
                                otisk úředního razítka 
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Vyvěšeno dne :                  
 
 
Sejmuto dne: 
 
 
 

 
příloha: situace dopravního značení č.1, 2, 3 a 4 
 
Obdrží: 
- Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61  Havlíčkův Brod – k vyvěšení na úřední 
desce na dobu 15 dnů 
- Obecní úřad Rozsochatec, Rozsochatec 97, 582 72  Rozsochatec – k vyvěšení na úřední desce na dobu 15 
dnů 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní 
inspektorát, Nádražní 59, 580 01  Havlíčkův Brod  
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Žižkova 1018, 581 53  Havlíčkův Brod 
 


		2012-01-31T08:37:00+0100
	Jaroslav Teplan
	referent odboru dopravy


		2012-01-31T07:58:13+0000
	Stehno Martin
	Konverze dokumentu


		2012-01-31T11:04:55+0000
	Rouha Josef
	Odeslání do DS




