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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, 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 silničním provozu“), na základě žádosti podané žadatelem, kterým je právnická
osoba STAVBY SR group s.r.o., IČO 09224289, Pančava 128, 760 01 Zlín, kterou na základě plné moci
zastupuje DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice (dále jen „žadatel“) a po
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou ze
dne 28.5.2021 pod č.j.:KRPJ-53802-1/ČJ-2021-161406-DING a po posouzení žádosti v souladu
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 171 a
§ 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,

na silnici II/360 a II/388 a na místních komunikacích v Bobrové

-umístit svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení

dle grafické přílohy, která je součásti tohoto návrhu opatření obecné povahy,

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Důvod: změna dopravního značení v rámci akce „Výstavba autobusového terminálu v Bobrové“.

Instalaci dopravního značení a zařízení provede: DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01
Boskovice

Odpovědná osoba: STAVBY SR group s.r.o., IČO 09224289, Pančava 128, 760 01 Zlín, kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Kohout, tel.:724063820.

Podmínky:

1.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu,
vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se prování zákon o silničním provozu 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 vydání II.“ – TP 65, vydaných
Centrem dopravního výzkumu Brno.

2. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31
Nové Město na Moravě obdržel od právnické osoby STAVBY SR group s.r.o., IČO 09224289, Pančava
128, 760 01 Zlín, kterou na základě plné moci zastupuje DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Otakara Kubína 17,
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680 01 Boskovice žádost o povolení umístit na silnici II/360 a II/388 a na místních komunikacích
v Bobrové svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení dle grafické přílohy, která je součásti
tohoto opatření obecné povahy.

Písemností ze dne 10.6.2021 Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí oznámil
veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s
§ 172 odst. 1 a 5 správního řádu, v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil Městský úřad Nové
Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění
připomínek a námitek tj. do 12.7.2021. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Nové Město na Moravě od 11.6.2021 do 30.6.2021 a na úřední desce Úřadu městyse
Bobrová od 10.6.2021 do 28.6.2021.

Do termínu 12.7.2021 nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, proto Městský úřad Nové Město na
Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 173
odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a
úřední desce Úřadu městyse Bobrová po dobu 15 dnů.

Příloha: situační návrh

Vyvěšeno dne……………………….. Sejmuto dne ………………………………..

Razítko a podpis:

Obdrží:

STAVBY SR group s.r.o., IDDS: qsd9acm
sídlo: Pančava č.p. 128, Příluky, 760 01 Zlín 1

DoZBos s.r.o., IDDS: habk3nv
sídlo: Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice

Úřad městyse Bobrová, IDDS: ithbpzs
sídlo: Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdnp8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
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