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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 

opatření obecné povahy 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

 
        Městský úřad Havlíčkův Brod, 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  provozu na pozemních komunikacích"), na základě žádosti ze dne 22.9.2015 podané obcí Horní 
Krupá, IČO: 00267481, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod, po předchozím písemném vyjádření 
příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru 
Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-73254-1/ČJ-2015-161606 dne 
24.9.2015, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích  

 
s t a n o v u j e 

  

místní úpravu provozu na místních komunikacích obce Horní Krupá a její místní části Údolí 
spočívající v umístění trvalých svislých dopravních značek. 

Jedná se o umístění trvalé svislé dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ za nově označenou 
křižovatku místních komunikací v obci Horní Krupá v rozsahu dle grafické přílohy. 
Umístění trvalých svislých dopravních značek P 2 „Hlavní pozemní komunikace“, některé doplněné o 
dodatkovou tabulku E 2b „Tvar křižovatky“ v prostoru křižovatek místních komunikací v obci Horní 
Krupá v rozsahu dle grafické přílohy. 
Umístění trvalých svislých dopravních značek P 4 „Dej přednost v jízdě!“, některé doplněné o 
dodatkovou tabulku E 2b „Tvar křižovatky“ v prostoru křižovatek místních komunikací v obci Horní 
Krupá v rozsahu dle grafické přílohy. 
Umístění trvalé svislé dopravní značky B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“, na místní komunikaci v obci 
Horní Krupá v rozsahu dle grafické přílohy. 
Umístění trvalé svislé dopravní značky IP 4b „Jednosměrný provoz“, na místní komunikaci v obci 
Horní Krupá v rozsahu dle grafické přílohy. 
Umístění trvalých svislých dopravních značek B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“, se symbolem „30“ 
na místní komunikaci v obci Horní Krupá místní části Údolí v rozsahu dle grafické přílohy. 
 
velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude umístěno na pozinkované trubce ukotvené do 
betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodržení průjezdního a průchozího 
prostoru. 

důvod: zajištění bezpečnosti silničního provozu. Místní úprava v daném místě je potřebná pro zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. 
 
Odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:  
Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod,  p. Václav Lacina, starosta obce, tel. 725 
101 163. 

O D B O R  D O P R A V Y  

Ú S E K  D O P R A V Y  A  P O Z E M N Í C H  K O M U N I K A C Í  

Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod, tel. 569 497 111, e-mail: od@muhb.cz 
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Dopravní značení proveďte: do 31.12.2015. 

Podmínky: 

1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních 
komunikacích 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“ – TP 65 
schválených Ministerstvem dopravy ČR ze dne 31.7.2013. 

2. Instalování dopravního značení provede odborná osoba a to dle grafické přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

       Dne 22.9.2015 obec Horní Krupá, IČO: 00267481, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod, podala 
zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci 
Horní Krupá a její místní části Údolí. Požadováno bylo upravit provoz na místních komunikacích 
dopravními značkami k zajištění zvýšené bezpečnosti silničního provozu na daných místních komunikacích. 
K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem osazení dopravních značek.   
       Dne 24.9.2015 bylo zdejšímu správnímu orgánu doručeno vyjádření Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného 
pod č.j. KRPJ-73254-1/ČJ-2015-161606 dne 24.9.2015, v němž policie sdělila souhlas s návrhem na 
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Horní Krupá a její místní části Údolí. 
        Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění svislých 
zákazových dopravních značek se podle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření 
obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dne 
29.9.2015 byl návrh opatření obecné povahy Městským úřadem Havlíčkův Brod vyvěšen na úřední desce 
Městského úřadu Havlíčkův Brod a 30.9.2015 byl návrh opatření obecné povahy Městským úřadem 
Havlíčkův Brod vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Horní Krupá s tím, že dotčené osoby mohou ve 
lhůtě 30 dnů k návrhu opatření obecné povahy podat písemné odůvodněné námitky. Ve lhůtě 30 dnů od 
vyvěšení nebyly nikým uplatněny žádné námitky ani připomínky. 
 

P o u č e n í 
 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

Bc Martin Stehno 
vedoucí odboru dopravy 

 
                                otisk úředního razítka 

 
 
 
Vyvěšeno dne :                  
 
 
Sejmuto dne: 
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příloha: náčrtek dopravního značení.  
 
Obdrží: 
- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod  
- Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní 
inspektorát  
 


		2015-11-11T12:17:33+0100
	Jaroslav Teplan
	referent odboru dopravy


		2015-11-12T12:53:03+0000
	Stehno Martin
	Konverze dokumentu


		2015-11-13T10:52:52+0000
	Rouha Josef
	Odeslání do DS




