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Dne: 07.01.2022

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí, jako příslušný správní
orgán podle § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě žádosti účastníka
řízení Městys Bobrová, IČO 00293971, Bobrová 138, 592 55 Bobrová (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 02.12. 2021 pod č.j.:KRPJ-128064-1/ČJ-2021-161406-DING a po posouzení
žádosti v souladu s ustanovením § 77, odst.1, písm.c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a
odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o silničním provozu, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
řízení provozu na pozemních komunikacích, 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 na místní komunikaci Městyse Bobrová – parkoviště
před domem č.p. 1.

umístit svislé dopravní značení B 4 (3,5t) „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“,

dle grafické přílohy,

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Důvod: zvýšení bezpečnosti chodců - omezení parkování nákladních vozidel nad 3.5t.

Instalaci dopravního značení provede: Městys Bobrová, IČO 00293971, Bobrová 138, 592 55
Bobrová, kontaktní osoba: Zdeňka Smažilová tel.: 566 673 210.

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. Na výše uvedené ustanovení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení podle ustanovení
§ 129 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění
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Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě obdržel dne 01.12.2021 od Městyse Bobrová, IČO 00293971,
Bobrová 138, 592 55 Bobrová žádost o povolení umístit na místní komunikaci v Městyse Bobrová
– parkoviště před domem č.p. 1. svislé dopravní značení B 4 (3,5t) „Zákaz vjezdu nákladních
automobilů“.

Písemností MUNMNM/46967/2021/1 ze dne 03.12.2021 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 05.01. 2022.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Nové Město na Moravě od 6.12.2021 do 22.12.2021.

Do termínu 07.01. 2022 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, v.r.
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na
Moravě a na úřední desce Městyse Bobrová po dobu 15 dnů. Současně úřad po vyvěšení
potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle
ustanovení § 25 odst. 2, správního řádu.

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

Razítko a podpis:

Příloha: situační návrh
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Obdrží:

účastníci
Městys Bobrová, IDDS: ithbpzs

sídlo: Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová

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

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1
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