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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  
 

O P ATŘE N Í  O B E C N É  P O V AH Y  
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný správní orgán 
dle ust. § 124 odst. 1 a 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“) v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu ke 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po 
projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, KŘ policie Kraje Vysočina, územním odborem 
vnější služby, dopravním inspektorátem, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč č.j. KRPJ- 
114765 - 1/ČJ-2015 -161006 ze dne 16.12.2015 a v souladu s § 171 a následujících, části 
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) vydává opatření obecné povahy, kterým se  
 
 
stanoví místní úprava provozu na silnici: č. II/390 před obcí Kamenná u mostního 
objektu ev.č. 390 - 008    
 
o kterou požádala dne 23.12.2015 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 
č.p.1122/16, 586 01  Jihlava 1 IČ: 00090450 (dále jen „žadatel“)  
 
Místní úprava provozu spočívá v: obousměrné demontáži stávajících DZ B13 + E13 a 
B14 a osazení nových DZ:  B13 „12t“ - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez + dodatk. tabulka E13 „Jediné  
vozidlo 17 t“ 
B14 „9t“ - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez 

 
Dopravní značení bude osazeno do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto 
opatření obecné povahy 

Osoba odpovědná za řádnou instalaci a provedení dopravního značení:  František 
Šeda – KSÚSV Třebíč 
 



 
Č. j.: ODKS 79890/15 - SPIS 113/2015/PJ 

Strana 2 (celkem 3) 

 

Při umístění dopravního značení musí být splněny tyto podmínky: 

1. Stanovené dopravní značení musí být instalováno v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích. 

2. Dopravní značení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými 
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, 
kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 – „Stálé svislé dopravní značení“ a technické 
podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání“ 

3. Musí být užito jen dopravních značení dle Vzorových listů 6.1. – Svislé dopravní značení 
(schváleno MDS – OPK č.j.: 26300/2001 ze dne 9.7.2001) základního rozměru, 
v retroreflexním provedení, třídy 1.  

4. 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. 

5. Stanovená místní úprava provozu může být doplněna, změněna či zrušena pouze na 
základě nového stanovení místní úpravy provozu.  

6. 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 23.12.2015 podal žadatel žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici: č. II/390 
před obcí Kamenná u mostního objektu ev.č. 390 – 008 ve výše uvedeném rozsahu. Jako 
důvod uvedl, že změna značení odpovídá povolené zatížitelnosti mostu stanovené při hlavní 
mostní prohlídce provedené v roce 2015. 
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 23.12.2015 oznámil zdejší úřad veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy č.j. 
ODKS 79932/15 – SPIS 113/2015/PJ. Tento návrh byl po dobu 15-ti dnů zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Třebíč a současně na úřední desce Obecního úřadu obce Kamenná 
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. Ve stanovené lhůtě 
nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky.     
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Poučení 
 
Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 
prostředek. 
 
 
 
 
„otisk razítka“ 
 
 
Ing. Jarmila Prokešová 
úředník odboru dopravy a komunálních služeb 
 
 
 
Obdrží: 
Datová schránka: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS: 
PO_R, 3qdnp8g 
Obec Kamenná, Kamenná č.p.70, 675 03 Budišov u Třebíče, DS: OVM, ardaymv 
 
Dotčené orgány: 
Datová schránka: 
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, 
Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc 
 
 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu v Třebíči (rozhodný termín z hlediska doručení) a Obecního úřadu obce 
Kamenná a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po 
sejmutí vráceno potvrzené zpět na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních 
služeb. 

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

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti 
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