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

Číslo jednací: MNnO 5451/21/Dop/Šbt
Spisová značka: S - MNnO 1229/21/Dop/Šbt
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Šabatková
Telefon: 568 619 125
E-mail: sabatkova@mesto-namest.cz
V Náměšti nad Oslavou dne 28. 5. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
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. 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“), na základě žádosti Obce Krokočín, Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ:
003 77 996 (dále jen „žadatel“), podané dne 13. 4. 2021, po předchozím 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-50847-1/ČJ-2021-161006-ŠER ze dne 21. 5. 2021, 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“) a po
projednání se správcem silnice III/3992, Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450 zn.: TSÚ/No/007622/2021 ze dne 25. 5. 2021,
oznamuje návrh opatření obecné povahy pro

stanovení místní úpravy provozu
na silnici III/3992, spočívající v posunutí trvalého dopravního značení začátku obce, viz. grafická
situace.
Důvod: zvýšení bezpečnosti v obci
Instalaci dopravního značení zajistí a provede: Obec Krokočín, Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 003 77 996
Odpovědná osoba: Ing. Strašák Jan – starosta obce, tel.: 737 386 724

Místní úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení na pozemní komunikaci bude realizováno dle schválené grafické přílohy, která je
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 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.
2. Splnění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní
odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147, čj.: KRPJ-50847-1/ČJ-2021161006-ŠER ze dne 21. 5. 2021:
- Použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
- Umístění TDZ dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65
- Zrušené DZ bude demontováno
3. Splnění podmínek uvedených ve stanovisku správce silnice III/3992, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o.,
Kosovská 16, 586 01 Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, IČ: 000 90 450 zn.:
TSÚ/No/007622/2021 ze dne 25. 5. 2021
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Realizace bude provedena na náklady investora (akce je vyvolaná zájmy Obce Krokočín).
Musí být dodrženy podmínky „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65)
Před vlastní realizací TDZ požadujeme být kontaktováni žadatelem ve věci konkrétní realizace TDZ (vedoucí
cestmistrovství Náměšť nad Oslavou p.Zelníček Michal, tel.: 732 877 937.
- V případě jakýchkoliv změn a možnosti dalšího dotčení silničních zájmů je nutno s naší organizací projednat a
odsouhlasit
4. Stanovení dopravního značení a zařízení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovuje zdejší
úřad pro uplatnění připomínek a písemných odůvodněných námitek lhůtu 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
K námitkám a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: Městský úřad Náměšť
nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

„otisk úředního razítka“
Ing. Lenka Šabatková
referent odboru dopravy a
silničního hospodářství
Příloha:
- Grafická situace dopravního značení

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad
Oslavou a Obce Krokočín po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko, podpis

Rozdělovník
- Obec Krokočín, Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 003 77 996 - se žádostí o bezodkladné vyvěšení
tohoto opatření obecné povahy na úřední desce po dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení
- 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 (stanovisko zn.: TSÚ/No/007622/2021 ze dne 25. 5. 2021)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova 1247/11,
674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147 (stanovisko čj.: KRPJ-50847-1/ČJ-2021-161006-ŠER ze dne 21. 5. 2021)
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