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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu 

 

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, 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 podnětu podaného právnickou osobou, kterou 
je  Milan Plocek, IČO 18798489, Brodská 1973, 591 01  Žďár nad Sázavou a po předchozím  projednání 
s příslušným orgánem bezpečnosti silničního provozu tj.  Policie ČR,  Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina, územní odbor  Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad 
Sázavou s vydaným stanoviskem ze dne 6.6.2019  pod č.j.:KRPJ-64749-1/ČJ-2019-161406-DING a dále 
projednáním s Policejním Prezidiem České republiky, Ředitelství služby dopravní policie  s vydaným 
stanoviskem ze dne 23.5.2019 č.j.:PPR-15154-1/ČJ-2019-990440,   a v souladu s ustanovením   § 77 odst. 1 
písm. c) zákona o silničním provozu,  v návaznosti na ustanovení  § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a 
§ 171  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)  

stanovuje 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, 
na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích v ORP Městského úřadu Nové Město na 
Moravě,  umístit přechodné dopravní značení dle odsouhlasené grafické přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy a  v souladu TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích).  V místech křížení dopravně významných pozemních komunikací bude doplněno dopravní 
značení IP 22 s textem „Pozor závod“, popřípadě dopravní značení A 22 + E 13 s textem: „Cyklistický 
závod“ a to v obou směrech jízdy.  
 
Důvod: cyklistický závod „VYSOČINA 2019“. 
Platnost stanovení: 1.8.2019 v době 8:00 hod. – 17:30 hod. 
                                2.8.2019 v době od 12:00 do 16:00 hod. 
Instalaci dopravního značení provede k tomu oprávněná osoba. 

Odpovědná osoba: Milan Plocek, IČO 18798489, Brodská 1973, 591 01  Žďár nad Sázavou, tel.: 
607607289. 
 
Podmínky: 
1.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu, 
vyhlášky 294/2015 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a bude splňovat požadavky TP 65 a TP 66 vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno a 
bude odpovídat ČSN EN 1289. 
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2. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu se schválenou grafickou přílohou, která je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. V místech křížení dopravně významných pozemních 
komunikací bude doplněno dopravní značení IP 22 s textem „Pozor závod“, popřípadě dopravní značení A 
22 + E 13 s textem: „Cyklistický závod“ a to v obou směrech jízdy.  
3. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní 
odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát ze dne 6.6.2019 pod Č.j.:KRPJ-64749-1/ČJ-2019-
161406.DING a dále v souladu se stanoviskem Policejního prezidia České republiky Ředitelství služby 
dopravní policie ze dne 23.5.2019 ČJ.:PPR-15154-1/ČJ-2019-990440. 
4. Dopravní značky a dopravní zařízení, které mají význam jen v časově omezené době musí být mimo tuto 
dobu zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním. Po ukončení činnosti bude neprodleně uvedeno 
dopravní značení do původního stavu. 
5. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu akce udržovány ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny. 
6. Řádně proškolené osoby žadatel jsou povinny používat výstražné oblečení v souladu s TP 66 
7. .Při umisťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru 
pohybu dopravního proudu.  
8. Stejné dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem. 
9. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí si vyhrazuje právo toto stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si 
to vyžadovat veřejný zájem. 
 
Odůvodnění 
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31  
Nové Město na Moravě obdržel od Milana Plocek, IČO 18798489, Brodská 1973, 591 01  Žďár nad Sázavou 
podnět spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. 
třídy a na místních komunikacích v územním obvodu ORP Městského úřadu Nové Město na Moravě  umístit  
přechodné dopravní značení  v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích), z důvodu pořádání sportovní akce – cyklistický závod „VYSOČINA 2019“. 
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby 
k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí, které vydá 
Městský úřad Nové Město na Moravě. 
Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území pouze na území obce Kadov, Kuklík, 
Sněžné,Daňkovice, Líšná, Nový Jimramov, Javorek, proto městský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy 
na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě, Úřadu Městyse Sněžné, Obecního úřadu 
Daňkovice, Obecního úřadu Javorek, Obecního úřadu Nový Jimramov, Obecního úřadu Kadov a Obecního 
úřadu Kuklík. 
 
Poučení o odvolání 
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 
odst. 5 zákona o silničním provozu  opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky. 
    

Otisk úředního razítka 
 
Bc. Petr Pazour 
Vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě, 
Úřadu Městyse Sněžné, Obecního úřadu Daňkovice, Obecního úřadu Javorek, Obecního úřadu Nový 
Jimramov, Obecního úřadu Kadov a Obecního úřadu Kuklík  po dobu 15 dnů. 
 
grafická příloha  
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Vyvěšeno dne: …………………………….                                     Sejmuto dne: ………………………….. 
 
 
Razítko a podpis: 
 
 
 
Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy 
a vnitřních věcí. 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Nové Město na Moravě. 
 
 
Obdrží: 
Milan Plocek, Brodská č.p. 1973/47, Žďár nad Sázavou 3, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31  Nové Město na Moravě 
Obecní úřad Kadov, IDDS: gpgbvaf 
 sídlo: Kadov č.p. 51, 592 03  Sněžné 
Úřad městyse Sněžné, IDDS: uk7bbeu 
 sídlo: Sněžné č.p. 55, 592 03  Sněžné 
Obecní úřad Kuklík, IDDS: 6p8aw93 
 sídlo: Kuklík č.p. 25, 592 03  Sněžné 
Obecní úřad Daňkovice, IDDS: h7cavnt 
 sídlo: Daňkovice č.p. 9, 592 03  Sněžné 
Obecní úřad Líšná, IDDS: w44a8jp 
 sídlo: Líšná č.p. 41, 592 03  Sněžné 
Obecní úřad Nový Jimramov, IDDS: sizaysu 
 sídlo: Nový Jimramov č.p. 30, 592 42  Jimramov 
Obecní úřad Javorek, IDDS: 5bnb8fp 
 sídlo: Javorek č.p. 57, 592 03  Sněžné 
Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: 
x9nhptc 
 sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01  Jihlava 1 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
 sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01  Jihlava 1 
Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie, IDDS: gs9ai55 
 sídlo: Strojnická č.p. 27, 170 89  Praha 7 
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