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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 

připomínek nebo námitek 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný podle § 124 
odst. 4 písm. b) 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 podané žádosti dne 17. 04. 2019 od města Velká Bíteš, IČO: 002 95 647, Masarykovo 
náměstí 87, 596 73 Velká Bíteš v zastoupení na základě plné moci společností ZNAKOM s.r.o., 
IČO: 26264641, Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno (dále jen žadatel) a po projednání 
s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, Územním 
odborem Žďár nad Sázavou pod č. j. KRPJ-45688-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne 16. 04. 2019 
a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním 
provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro 
 
stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/37 v km cca 145,200 – 145,480 Velká 
Bíteš, ul. Lánice, konkrétně od křižovatky silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před 
nemovitostí č. p. 45 až po křižovatku silnice I/37 s místní komunikací ul. Tyršova před budovou 
č. p. 40 v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení 
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 
provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude na pozinkované trubce ukotvené 
do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodržení průjezdního a 
průchozího prostoru 
vodorovné dopravní značení bude umístěno v souladu s normou ČSN EN 1436 Vodorovné 
dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 
důvod: dopravní omezení na silnici I/37 v souvislosti se změnou organizaci dopravy na místní 
komunikaci ul. Tyršova ve Velké Bíteši 
instalaci dopravního značení provede: ZNAKOM s.r.o., IČO: 26264641, Zengrova 2694/4, 
Židenice, 615 00 Brno 
odpovědná osoba: Ing. Petr Ošmera (ZNAKOM s.r.o.), telefonní číslo 725 015 243  

Váš dopis značky/ze 
dne 

Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI  34646/2019 

ODSH 567/2019-Há/OOP 
Iveta Hájková 
564 602 329 

03. 05. 2019 
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Podmínky:  

1. Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy v souladu s 
ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádí 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 III.“ – TP 65 vydaných Centrem 
dopravního výzkumu Brno. Vodorovné dopravní značení bude umístěno v souladu s 
normou ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení. 

2. Po instalaci dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy 
provozu vyzve tato osoba Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního 
hospodářství k provedení kontroly. 

3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně 
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 
správního řádu stanovuje Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a 
připomínkám podaných po termínu se nepřihlíží. 
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 
33 Jihlava 

 
 
 
 
Iveta Hájková 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
podepsáno elektronicky 
 
 
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš a Krajského úřadu Kraje 
Vysočina po dobu 15 dnů. 
 
Příloha: 2x grafická příloha  
 
Vyvěšeno dne ..................................                       Sejmuto dne ................................. 
 
 
Razítko, podpis         
 

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na krajský úřad. 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 
desky Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
 
Rozdělovník: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 591 20 
Žďár nad Sázavou 
Městský úřad Velká Bíteš – k vyvěšení na úřední desku 
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