Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací: MNnO 946/16/Dop/Kob
Spisová značka: MNnO 257/16/Dop/Kob
Vyřizuje: Ing. Marie Koblížková
Telefon: 568 619 122
E-mail: koblizkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 25. 2. 2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad (dále jen „zdejší
úřad“), 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
právnické osoby ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 26264641 (dále jen „žadatel“), podané dne
24. 2. 2016, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina,
územním odborem Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-21626-1/ČJ2016-161006 ze dne 24. 2. 2016, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,
v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje
přechodnou úpravu provozu na silnici II/392 v úseku od křižovatky se silnicí I/23 v obci Kralice nad Oslavou po
křižovatku se silnicí II/399 před obcí Jinošov, na silnici II/399 v úseku od Jinošova po odbočku na obec Krokočín,
a na silnicích II/393 a III/3951 v obci Rapotice, z důvodu vedení objízdných tras při úplné uzavírce silnice I/23
v rámci akce „VYSOKÉ POPOVICE-ZAKŘANY SILNICE I/23 – OPRAVA KRYTU VOZOVEK“, dle grafické
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, v termínu:
od 7:00 hod dne 3. 4. 2016 do 20:00 hod dne 8. 5. 2016.
Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení provede: ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno,
IČ: 26264641
Odpovědná osoba: Miroslav Němec, tel. č.: 602 718 310.
Přechodná úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích bude realizováno dle přiložené schválené
grafické přílohy, v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních
komunikacích, a TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III.
2. Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat
Vzorovým listům VL 6.1.
3. Výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ.
4. Přechodné dopravní značení bude na komunikaci umístěno pouze ve stanovené době a bude po celou dobu
kontrolováno a udržováno žadatelem.
5. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/ zařízení a případnou včasnou reakci na
změnu dopravních podmínek, nejméně 1 x za tři dny provést kontrolu PDZ.
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6. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původní stavu.
7. Realizace přechodné úpravy provozu je možná až po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
8. Toto stanovení není použitelné samostatně, je pouze součástí rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu
o uzavírce pozemní komunikace.
Odůvodnění:
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 24. 2. 2016 od žadatele
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/392, II/399, II/393 a III/3951 ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností, z důvodu vedení objízdných tras při úplné uzavírce silnice I/23 v rámci akce
„VYSOKÉ POPOVICE-ZAKŘANY SILNICE I/23 – OPRAVA KRYTU VOZOVEK“, v termínu od 7:00 hod dne
3. 4. 2016 do 20:00 hod dne 8. 5. 2016.
Dotčený orgán Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, dopravní inspektorát Třebíč, k návrhu
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydal dne 24. 2. 2016 písemné vyjádření č.j.: KRPJ21626-1/ČJ-2016-161006.
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vztahuje k provozu v zastavěném území obce
Kralice nad Oslavou, Jinošov a Rapotice.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá
dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek.
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
„otisk úředního razítka“
Ing. Marie Koblížková
referent odboru dopravy a
silničního hospodářství
Příloha:
Grafická situace přechodného dopravního značení
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad Oslavou a na
úředních deskách obcí Kralice nad Oslavou, Jinošov a Rapotice po dobu 5 dnů
Datum vyvěšení ...............................

Datum sejmutí: ..................................

Razítko, podpis
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu
v Náměšti nad Oslavou.
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Rozdělovník:
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 26264641
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 11,
674 01 Třebíč, IČ: 72052147
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická
1102, 674 82 Třebíč, IČ: 00090450
Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, 675 73 Kralice nad Oslavou, IČ: 00289698
Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289540
Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, IČ: 002 90 335
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