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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Žďár nad Sázavou po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení
se písemnost považuje za doručenou.

Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy 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 žádosti
právnické osoby České pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město, po
předchozím písemném stanovisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor
vnější služby, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou pod č.j.
KRPJ-13431-1/ČJ-2019-161406 ze dne 01.02.2019 a po posouzení žádosti v souladu s
ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) 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)

stanovuje
žadateli Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město
osadit trvalé svislé dopravní značení č. B 28 – Zákaz zastavení, společně s DZ č. E 8e –
Úsek platnosti (3m vlevo a 4m vpravo) a DZ č. E 13 – Text („MIMO VOZIDEL ČESKÉ
POŠTY“)
před zásobovacím vchodem do budovy České pošty na ulici Brodská ve Žďáře nad
Sázavou
v rozsahu grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
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Důvodem pro umístění dopravního značení: u zásobovacího vchodu parkují vozidla, která
brání vozidlům pošty najet k zásobovacím dveřím a brání i v jejich otevření. Vykládka a
nakládka zásilek probíhá 3x denně, ve zvýšeném např. předvánočním režimu provozu i
častěji.
Rozsah dopravních značek a dopravních zařízení: viz vizualizace.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: vodorovné dopravní značení bude vyznačeno v souladu s TP
65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
Termín osazení: do 30.06.2019.
Instalaci dopravního značení provede: žadatel (svépomocí či dodavatelsky).
Odpovědná osoba: žadatel.

Podmínky:
1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o
silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, 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 II.“ – TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích.
2. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
3. Městský úřad Žďár n.S. - odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat
veřejný zájem.

Odůvodnění
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby České pošta, s.p., Politických
vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město, po projednání dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou oznamuje veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích ve Žďáře nad Sázavou, v rozsahu grafické situace.
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor dopravy veřejnou vyhláškou ze dne 08.02.2019 oznámil návrh
opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. Oznámení návrhu
opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Žďár nad Sázavou od
08.02.2019 do 25.02.2019. Žádné připomínky ani námitky nebyly uplatněny.
Městský úřad Žďár nad Sázavou po projednání a posouzení věci oznámil veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích.
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Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti rozhodnutí o námitce se podle § 172 odst. 5 nelze odvolat ani podat rozklad.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy

Obdrží:
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1 - Nové Město
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor komunálních služeb
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.

Vizualizace:

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz
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URL
http://www.zdarns.cz

