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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako obecní úřad obce s
rozšířenou působností, který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a
III. tříd, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust. § 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"), zahájil na základě žádosti, kterou podal dne 09.07.2020
DOSIP Servis, s.r.o., IČO 27720713, Krahulov 37, 675 21 Krahulov
(dále jen „žadatel“)
po předchozím písemném vyjádření s příslušného orgánu Policie České republiky DI Třebíč pod
č. j. KRPJ-56489-1/ČJ-2020-161006 ze dne 26.06.2020 a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích ve znění následných změn a doplňků, v návaznosti na ustanovení § 171 a § 172
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),
rozhodl
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákon o silničním provozu o stanovení místní úpravy provozu:
komunikace:

silnice III/36068 v km 4,710 vlevo ve směru staničení a v km 4,895 vlevo ve směru
staničení v k.ú. Vícenice

v rozsahu:

podle grafických situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření

instalace nového dopravního značení: 2 ks odrazových zrcadel
z důvodu:

zvýšení bezpečnosti silničního provozu

v termínu:

od nabytí účinnosti opatření obecné povahy

v provedení:

stálé dopravní zařízení

Osoba odpovědná za řádnou instalaci a provedení dopravního značení: Dosip servis s.r.o., Krahulov 37,
IČO 277 20 713, telefon: 777 307 402
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s příslušnými platnými normami a technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“.
2. Dopravní značení bude provedeno v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné
povahy.
3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění, nebo poškození silnice, nesmí na ní být
skladován výkopek, odstavena mechanizace a ani jinak ohrožována bezpečnost silničního provozu.
4. Stanovená místní úprava provozu může být doplněna, změněna či zrušena pouze na základě nového
stanovení místní úpravy provozu.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemní komunikaci může silniční správní úřad
z vlastního podnětu nebo podnětu příslušného orgánu policie stanovit další dopravní značky, nebo
zařízení, příp. stanovit novou místní úpravu provozu.
Odůvodnění:
Dne 09.07.2020 podal žadatel, žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/36068 v k.ú.
Vícenice z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví
příslušný orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní
značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim, nebo jiné dopravní značky
ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
Dne 13.07.2020 oznámil správní orgán veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pod č. j.
MUMB/ODSH/17670/2020. Tento návrh byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Moravské Budějovice a dále také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dotčené osoby byly v tomto návrhu opatření obecné povahy v souladu s ust. § 172 ods.1 správního řádu
vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo návrhy. Zároveň dle ust. § 172 odst. 4 správního řádu byla
komukoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy by mohly být tímto opatřením obecné povahy přímo
dotčeny, dána možnost uplatnit písemné připomínky, nebo v případě vlastníků nemovitostí dle ust. § 172
odst. 5 správního řádu písemně odůvodněné námitky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Jelikož dotčené osoby ve stanovené lhůtě připomínky a námitky nepodaly a žádosti o stanovení místní
úpravy provozu se vyhovuje v plném rozsahu, opatření se neodůvodňuje (§ 68 odst. 4 a § 174 odst. 1
správního řádu).
Poučení:
Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
dle § 173 odst. 2 správního řádu.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Moravské Budějovice.

otisk úředního razítka, Mgr. Martin Ferdan v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Za správnost vyhotovení: Bc. Kateřina Málková
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Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Moravské Budějovice a Obecního
úřadu Vícenice po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty
druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: ………………………………..

Datum sejmutí: …………………………………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…………

V elektronické podobě
zveřejněno do: ………………………..…………

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

………………………………………………......
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Žádáme, po sejmutí opatření z úřední desky, o jeho vrácení s potvrzením o vyvěšení.
Příloha:
Situace dopravního značení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
DOSIP Servis, s.r.o., IDDS: 4puzm9b
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
ostatní
Obec Vícenice, IDDS: 695aqjk

