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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
 
 

      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") po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu 
Policie ČR Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního 
inspektorátu vydaného pod č.j. KRPJ-73254-1/ČJ-2015-161606 ze dne 24.9.2015, v souladu s ustanovením 
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na ustanovení § 171 a § 
173 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) připravil 
návrh opatření obecné povahy pro  

 
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Horní Krupá v rozsahu dle grafické 
přílohy spočívající v umístění trvalých svislých dopravních značek na místních komunikacích v obci 
Horní Krupá a její místní části Údolí. 

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  

provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude 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 a plynulosti silničního provozu. Místní úprava v daných místech je potřebná 
pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a provozu chodců po místních komunikacích. 

 

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 bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy 
provozu zkontrolováno Městským úřadem Havlíčkův Brod, odborem dopravy a pozemních komunikací. 

3. Stanovení místní úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu 
stanovuje Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy a pozemních komunikací, pro uplatnění připomínek 
a námitek lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a připomínkám podaných po termínu se 
nepřihlíží. 

 

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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Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: 

Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor dopravy a pozemních komunikací, Havlíčkovo náměstí 57,  

580 61  Havlíčkův Brod 

 
 
 

Teplan Jaroslav 
referent úseku  

dopravy a pozemních komunikací 
 

      OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
 
 
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí být 
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův 
Brod a Obecního úřadu Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Příloha: situační návrh 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ..............................                                 Sejmuto dne ................................... 
 

 

 

 

Obdrží: 

Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod – k vyvěšení na úřední desce 
Obecní úřad Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod – k vyvěšení na úřední desce 
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