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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

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") po předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR - Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod,
Dopravního inspektorátu vydaném pod č.j. KRPJ-44288-1/ČJ-2019-161606-MULL dne 12.4.2019,
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/3468 v obci Rozsochatec. Úprava spočívá
v instalaci svislého dopravního značení č. B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka
přesahuje vyznačenou mez“ (13 m), viz. grafická příloha.
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
důvod: nedostatečná vzdálenost železničního přejezdu od křižovatky silnic. II/344 a III/3468
Podmínky:
1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona o provozu na pozemních
komunikacích, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a ČSN EN
1436+A1 a další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích - III. vydání“ – TP 65 vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno.
2. Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy
provozu zkontrolováno Městským úřadem Havlíčkův Brod, Odborem dopravy a pozemních komunikací.
3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu
stanovuje Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy a pozemních komunikací, pro uplatnění
připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a připomínkám podaných po
termínu se nepřihlíží.
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Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy a pozemních komunikací, Havlíčkovo náměstí 57,
580 61 Havlíčkův Brod

Mgr. Karel Kadečka
referent úseku
dopravy a pozemních komunikací

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod a obce Rozsochatec po dobu
15 dnů.

Příloha: situační návrh

Vyvěšeno dne ..............................

Sejmuto dne .......................................

Obdrží:
-

Město Havlíčkův Brod – k vyvěšení na úřední desce

-

Obec Rozsochatec – k vyvěšení na úřední desce

