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

Číslo jednací:
MNnO 2826/19/Dop/Vob
Spisová značka:
S - MNnO 763/19/Dop/Vob
Vyřizuje: Ing. Michala Voborná
Telefon: 568 619 125
E-mail:
voborna.m@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne

7. 6. 2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad,
Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle ustanovení § 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 společnosti Outulný VHS s.r.o.,
IČ: 014 30 050, Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, na základě plné moci zastoupena společností
VYZNAČ, s.r.o., IČ: 019 16 297, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava – zastupuje Richard Peška (dále jen „žadatel“),
podané dne 3. 6. 2019, po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie Kraje
Vysočina, územním odborem Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč čj.: KRPJ-647521/ČJ-2019-161006 ze dne 6. 6. 2019, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a 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“)

s t a n o vu j e
přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/3995, III/3993, III/3906, II/399, II/392, III/3956 a III/3928 v k.ú.
Naloučany, Ocmanice, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Pucov, Jasenice a Čikov v ORP Náměšť nad Oslavou a
na místních komunikacích v obci Naloučany a Jinošov a na účelové komunikaci mezi obcemi Naloučany a Pucov
na pozemku parc.č.1298/37 v k.ú. Pucov ve vlastnictví Obce Pucov, dle grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky
silnice III/3995 v obci Naloučany v km 3,900 – 4,900, za účelem frézování a pokládky nového povrchu vozovky.
Termín umístění přechodného dopravního značení:

1 7 . 6. 2 0 1 9 – 7. 7. 2 0 1 9

Instalaci stanoveného přechodného dopravního značení provede:


VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297



Odpovědná osoba: p. Richard Peška, tel.: 777 814 225 (společnost VYZNAČ, s.r.o.)



Kontaktní osoba: p. Lukáš Beran, tel.: 778 713 615 (společnost VYZNAČ, s.r.o.)

Přechodná úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích bude realizováno dle schválené grafické přílohy, které
jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, 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, TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Splnění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor
Třebíč, Dopravní inspektorát, Bráfova třida 1247/11, Třebíč, IČ: 720 52 147, čj.: KRPJ-64752-1/ČJ-2019-161006 ze dne
6. 6. 2019:
- Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí odpovídat
V.L. 6.1.
- Dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66.
- DZ č. A15 umístěné před uzavřeným úsekem komunikace doplnit výstražným světlem (typ 1) případně umístit
na žlutozelený fluorescenční podklad.
- DZ č. Z2 umístěné na sil. III/3995 musí být opatřeno nejméně 3 ks výstražných světel (typ 1).
- Výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ.
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Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu
dopravních podmínek.
3. Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce
uvedeno do původního stavu.
4. Realizace přechodné úpravy provozu je možná až po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
5. Toto stanovení není použitelné samostatně, je pouze součástí rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení
zvláštního užívání nebo uzavírky pozemní komunikace.

-

Odůvodnění
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 3. 6. 2019
od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3995, III/3993, III/3906, II/399, II/392,
III/3956 a III/3928 v k.ú. Naloučany, Ocmanice, Náměšť nad Oslavou, Jinošov, Pucov, Jasenice a Čikov v ORP
Náměšť nad Oslavou a na místních komunikacích v obci Naloučany a Jinošov a na účelové komunikaci mezi
obcemi Naloučany a Pucov na pozemku parc.č.1298/37 v k.ú. Pucov ve vlastnictví Obce Pucov, dle grafické
přílohy, z důvodu úplné uzavírky silnice III/3995 v obci Naloučany v km 3,900 – 4,900, za účelem frézování a
pokládky nového povrchu vozovky. Termín realizace je od 17. 6. 2019 do 7. 7. 2019.
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství po projednání s dotčeným orgánem
Policie ČR oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vztahuje
k provozu v zastavěném území obce Naloučany, Ocmanice, Náměšť nad Oslavou, Jinošov a Pucov.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá
dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
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. Michala Voborná
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 úřední desce obce Naloučany, Ocmanice, Jinošov a Pucov po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko, podpis

Rozdělovník
- VYZNAČ, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297
-

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102,
674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11, 674
01 Třebíč, IČ: 720 52 147
Úřady obcí, k jejichž zastavěnému území se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
vztahuje – se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce po dobu 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzení o vyvěšení:



Obec Naloučany, Naloučany 29, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 003 78 208
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Obec Ocmanice, Ocmanice 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 003 78 267
Obec Jinošov, Jinošov 24, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002 89 540
Obec Pucov, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 003 78 330

Situace

___________________________________________________________________________________________
MěÚ Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel.: 568 619 111, fax: 568 619 101,
e-mail: podatelna@mesto-namest.cz, IČ: 002 89 965, bankovní spojení: Komerční banka Třebíč, číslo účtu 724711/0100

