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OZNÁMENÍ VBŘBrNOU VYHLÁŠrOU
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpraly provozu
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
č.36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákon,i, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), na zál<7adě žádosti podané žadatelem - Milan Plocek,
IČO 18798489, Brodská 1973, 5gI Ot Žďar nad Sázavou (drále jen ,,žadatel") a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR, rraisté ředitelství policie kraje Vysočina,ízemníodbor Žďár nad Sázavou, Dopravní
inspektorát ze dne 29.6.2018 pod čj.:KRPJ-673I1-1/ČJ-2018-161406 a v souladu s ustanovením § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničnímprovozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu a § 171 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdělších předpisů (dále jen ,,správní řád")
stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,na silnicích II. a III. třídy a místních
komunikacích v územnímobvodu ORP Městského úřadu Nové Město na Moravě, umístit přechodné
dopravní značenídle přiložené grafické přílohy, kteráje nedílnou součástítohoto opatření obecné povahy
v souladu TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). V místech kíížerll
hlavních komunikací umístit dopravní značeníP22 s textem ,,Cyklistický z6vod",
Důvod: sportovní akce ,,Mezinárodní cyklisticlcý etapový závodnIžůVYSOČINA2OI8"
Platnost stanovení; 3.8.2018 v době 12:00 hod. - 16:00 hod.
Instalaci dopravního značeníprovede : žadatel
Odpovědná osoba: Milan Plocek, IČO 18798489, Brodská 1973,5g1
607607289.

U

Žďár nad Sázavou, tel.:

Podmínky:

0.Osazení dopravního značeníbude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničnímprovozu,
vyhlášky 29412015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a bude splňovat požadavky TP 65 a TP 66 lydaných Centrem dopravního výzkumu Brno.
2.Označení pracovních míst bude provedeno podle vzorových schémat. To je možnéprovést při zachování
funkčnosti řešení daného příslušným schématem

3.Vedení provozu v oblasti sportovní akce musí být pro účastníkryprovozu snadno a jednoznačně

r

ozeznatelné a pochopitelné.

4.Dbát na to, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se pro značenísportovní akce považalíza
bezpečná a potřebná.

č 1.

tr,tuNvNlur

8,7 7 g t 20 I 8

l

l

str. 2

5. ZnaČky, světelné signály a dopravní zařízení související se sportovní akcí se umisťují až bezprostředně
před zaČátkem prací s ohledem na dobu potřebnou kjejich instalaci. NeníJi to možné,musí být jejich
platnost doČasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelní signály a
dopravní zařízení nebyly viditelné zžádnéhojízdního směru.
6. Značky, které mají významjen v časově omezené době (např. jen vpracovní době, musí být mimo tuto
dobu (např. vmimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zaktyíímnebo odstraněním. Dopravní značenímusí
být odpovídajícímzpŮsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončeníneprodleně
odstraněno.

7. Pokud je to možné,provádějí se práce spojené s označováním sportovní akce v době nízkých intenzit

provozu, tj. mimo dopravní špičky.

8.Při umisťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení s postupuje ve směru
pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu
dopravního proudu, a to až poté, kdy j sou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.
9. Se sportovní akcÍ, pro nižje pracovní místo zřizováno, smí bytzapočato teprve tehdy, ažjsou instalovány
všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
I0, Znaěky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu akce udržovány ve funkčnímstavu
a v čistotě a správně umístěny.

1l. ho označeníse užívajídle konkrétníchpodmínek stálé nebo přenosné svislé značky a přechodné
vodorovné značky. Při jejich umisťování se postupuje podle TP č.65 (Zásady pro dopravní značenína

pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenýmiZásadami (TP č. 66)
- v rámci sportovní akce se smí užívatznaček jen v takovém rozsahu a takovým 4lůsobem, jak to nezbytně
vyŽaduje bezpečnost provozu. Dopravní značenímusí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního
místa a poskytovatjednoduché, včasnéajednoznačné informace. Provádí se podle uvedených Zásad(TP č,
66) se zřete|em na intenzitu provozu, stavební a dopravně-techniclcý stav pozemní komunikace. Stejné
dopravní situaceje nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.

odůvodnění
Městslcý úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí I03, 592 3l
Nové Město na Moravě obdržel od Milana Plocka, IČO 18798489, Brodská Ig73,5% O1 Žiár nad Sázavou
podnět spočívající
ve stanovení přechodné úpravy provozu napozemních komunikacích, na silnicích tr. a ltr.
tří,dy a místníchkomunikacích v územním obvodu ORP Městského úřadu Nové Město na Moravě, umístit
přechodné dopravní značenív souladu s TP 66 (zásady pro označovánípracovních míst na pozemních
komunikacích), z důvodu pořádání sportovní akce.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu, jdeJi o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy anevyzývá dotčenéosoby
k podávání připomínek nebo námitek. Opaření obecné povahy nabývá účinnosti pátýmdnem po vyvěšení.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušnéhorozhodnutí, které vydá
Městs§ úřad Nové Město na Moravě.
Přechodná úprava provozu se vztahuje kprovozu v zastavěném území pouze na územíobce Daňkovice,
Sněžné,Líšná, Javorek, proto městslcý úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce Městského
úřadu Nové Město na Moravě a Obecního úřadu Daňkovice, Líšná,Javorek a Úřadu městyse Sněžné.

poučenío odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádunelze podat opravný prostředek. Dle § 77
odst. 5 zákona o silničnímprovozu opatření obecné povahy nabývá účinnostipátým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřednídesce Městského úřadu Nové Město na Moravě,
Obecního úřadu Daňovice, Líšná, Javorek a Úřadu městyse Sněžné po dobu 15 dnů.
1x grafická příloha

Razítko a podpis:

592

Po vyvěšení na úřednídesce prosíme o wácení zpétna Městshý úřad Nové
a vnitřních věcí.

Sněžné
o na Moravě, odbor dopravy

Právní Účinky doručenímá výhradně doručeníveřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Nové Město na Moravě.
Obdrží:
Milan Plocek, Brodská č.p.I973t47,Žtar nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nadSázavou 1
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina,Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS:
x9nhptc

sídlo: Vrchlického č.p. 2627146,586 01 Jihlava
Obecní úřad Daňkovice, IDDS: h7cavnt
sídlo: Daňkovice č.p. 9,592 03 Sněžné
Úřad městyse Sněžné,IDDS: uk7bbeu
sídlo: Sněžné č.p. 55, 59203 Sněžné
Obecní úřad Líšná, IDDS: w44a8jp
sídlo: Líšnáč,p.41,59203 Sněžné

1

sídlo: Javorek č.p. 57, 59203 Sněžné
Městshý Úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 1O3,592 31 Nové Město na Moravě

