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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na
úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou po dobu nejméně 10 dnů. Desátým dnem
po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Návrh opatření obecné povahy
dočasný zákaz stání na místních komunikacích
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pozemních komunikacích“), a podle § 124 odst. 6 a ust. § 77 odst. 1 písm. c) 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 návrhu ze dne
29.12.2021 podaném Městem Žďár nad Sázavou, IČ: 00 295 841, Žižkova 227/1, 591 01
Žďár nad Sázavou, které je zastoupeno Městským úřadem Žďár nad sázavou, odborem
komunálních služeb (dále také jen "navrhovatel"), a po předchozím písemném vyjádření
Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor vnější služby,
Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-52401/ČJ-2022-161406-DING ze dne 11.01.2022 připravil dle § 19a zákona o pozemních
komunikacích a ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy z důvodu údržby místních
komunikací – blokové čištění pro:
Dočasný zákaz stání silničních vozidel ve Žďáře nad Sázavou na místních
komunikacích včetně parkovacích a odstavných stání (kolmá, podélná i šikmá
odstavná a parkovací stání), spočívající v umístění a po skončení prací odstranění
dopravních značek č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“, č. IZ 8b „Konec zóny
s dopravním omezením“ a dopravních značek č. B 29 „Zákaz stání“ s dodatkovou
tabulkou č. E 13 s textem „Platí i pro parkovací stání, i pro stání na vegetační dlažbě“
s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Datum, 7:30 – 17:00 hod.“
v době od 01.04.2022 do 31.10.2022, v časovém rozmezí vždy v době od 07:30 hod. do
17:00 hod.
Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích včetně parkovacích a
odstavných stání (kolmá, podélná i šikmá odstavná a parkovací stání) ve Žďáře nad
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Sázavou dle situací č. 1 – 17 v rozsahu grafické situace, která je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy a je k nahlédnutí na MěÚ Žďár n.S. – odboru dopravy,
kdy každá jednotlivá dopravní situace bude ztvárněna s důsledným přihlédnutím ke
konkrétnímu uspořádání předmětného prostoru, navozující stav „nad veškerou pochybnost“
a každé jednotlivé opatření bude srozumitelné a přehledné a v rozsahu nezbytně nutném k
naplnění požadovaného účelu.
Dočasný zákaz stání silničních vozidel se týká místních komunikací včetně parkovacích a
odstavných stání, a to:
Lokalita č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Místo blokového čištění
Žďár I - ul. Tyršova, Hutařova, Doležalovo nám.
Žďár VI - ulice Nádražní
Žďár III - ulice Dolní Okružní, Horní Okružní
Žďár III - ulice Komenského, U Klafárku, Revoluční
Žďár III - Brodská (za kinem)
Žďár I ulice Drdlova, Sadová, Hálkova, Jiřího z Poděbrad,
Vrchlického, Smeykalova, Binkova
Žďár VI - ulice Haškova
Žďár VI - ulice Chelčického, Nádražní (mezi okružními křižovatkami)
Žďár I - sídliště Libušín – dolní část, pečovatelský dům
Žďár IV - ulice Bratří. Čapků, Wolkerova, Vančurova
Žďár IV – ulice Nezvalova, Švermova, Nerudova, Vančurova
Žďár I sídliště Libušín – Studentská u polikliniky
Žďár II - ulice Purkyňova, U Táferny
Žďár I – ulice Barákova, Veselská
Žďár I – ulice Veselská, Zahradní
Žďár VI - ulice Palachova, Dvořákova
Žďár VI - ulice Palachova, parkoviště před 5. ZŠ

Instalaci dopravního značení provede: SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČ: 60749105.
odpovědná osoba: Ing. Jan Liška, tel. 724 605 388.

Návrh podmínek:
1. Umístění svislých přenosných dopravních značek č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“,
č. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ a dopravní značky č. B 29 „Zákaz stání“
s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Platí i pro parkovací stání, i pro stání na vegetační
dlažbě“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Datum, 7:30 – 17:00 hod.“ (dále také jen
"svislé přenosné dopravní značky") bude provedeno dle situací č. 1 – 17 v rozsahu grafické
situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (k nahlédnutí na MěÚ
Žďár n.S. – odboru dopravy), kdy navíc každá jednotlivá dopravní situace bude ztvárněna s
důsledným přihlédnutím ke konkrétnímu uspořádání předmětného prostoru, navozující stav
„nad veškerou pochybnost“ a každé jednotlivé opatření bude srozumitelné a přehledné a v
rozsahu nezbytně nutném k naplnění požadovaného účelu, a kdy provedení a umístění
dopravního značení musí být v souladu s platnými právními a technickými předpisy.
2. Dopravní značení a zařízení musí být umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek
a provozu na pozemních komunikacích nedocházelo k jejich pádu, vyvrácení, deformacím,
posunutí, pootočení.
3. Při umístění svislých přenosných dopravních značek budou splněny požadavky dané
technickou normou ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“, dále
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požadavky technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích" a technických podmínek TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích".
4. Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu stání.
5. Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat po
celou dobu platnosti dočasného zákazu stání stanoveného tímto opatřením obecné povahy.
6. Po provedení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno, popř. alespoň
zneplatněno.
Odůvodnění
Dne 30.12.2021 Město Žďár nad Sázavou podalo zdejšímu silničnímu správnímu úřadu
návrh na stanovení dočasného zákazu stání na místních komunikacích včetně parkovacích a
odstavných stání na místních komunikacích ve Žďáře nad Sázavou, a to i na parkovacích a
odstavných stáních na vegetační dlažbě. Důvodem pro toto stanovení je výkon údržby těchto
pozemních komunikací, které mají být v uvedené době vyčištěny, a je nutné, aby na vozovce
místních komunikací v době jejího čištění nestála žádná silniční vozidla, která by bránila
efektivnímu výkonu čištění komunikace. Navrhovatel zároveň požádal o stanovení
přechodné úpravy provozu formou svislých přenosných zákazových značek.
K návrhu dopravního značení se kladně vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20
Žďár nad Sázavou.
Poučení
Návrh opatření obecné povahy se, v souladu s ust. § 25 správního řádu a v souladu s ust.
§ 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšením
na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně 10 dnů, desátým dnem po
vyvěšení návrhu se považuje za den zveřejnění a současně se tímto dnem považuje návrh
za doručený.
Lhůta pro podání námitek se stanovuje na 10 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy. Dotčenou osobou pro podání námitek je podle § 19a zákona o pozemních
komunikacích pouze vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má opatření týkat,
a navrhovatel.

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy

Obdrží:
Město Žďár nad Sázavou, IČ: 00 295 841, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem komunálních služeb
SATT a.s., Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 60749105.
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)

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

