
   

Číslo jednací: Vyřizuje Datum 

MHB_DOP/1418/2022/HT Trtíková Hana, DiS. 15.3.2022 

 

 

STANOVENÍ 

MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

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 od právnické osoby Krajské 

správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, se sídlem Kosovská 

1122/16,586 01  Jihlava, ze dne 19. ledna 2022, a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu 

Policie ČR - Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního 

inspektorátu vydaném pod č.j. KRPJ-5277-2/ČJ-2022-161606-MULL ze dne 11. ledna 2022, v souladu 

s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 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“) opatření obecné povahy  

s t a n o v u j e 

stanovení místní úpravy provozu na silnici číslo III/3443 v km 0,000 – 1,960, Dolní Krupá, křiž. s II/344 

– Horní Krupá, křiž. s III/3447, spočívá v odstranění dopravních značek, omezujících průjezd 

nákladních vozidel přes most č. 3443-1 v Dolní Krupé dle grafické přílohy (odstranění značek B4, 

E3 a E13 – na třech pozicích). 

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude odstraněno ze silnice číslo III/3443 

v km 0,000 – 1,960, Dolní Krupá, křiž. s II/344 – Horní Krupá, křiž. s III/3447 

důvod: v loňském roce došlo k rekonstrukci tohoto mostu a omezující značení již zde pozbývá platnost 

Odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:  

Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, Cestmistrovství 

Chotěboř, se sídlem Partyzánská 31, 583 01  Chotěboř. Kontaktní osoba p. Ing. Pavel Viktora, 

tel: 731 648 754 

Podmínky: 

1. Dopravní značení bude odstraněno bezodkladně, nejpozději však do: 31. května 2022. 

2. Odstranění dopravního značení provede odborná osoba, a to dle grafické přílohy, která je nedílnou 

součástí tohoto opatření obecné povahy. 

3. Odstranění dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy 

provozu zkontrolováno Městským úřadem Havlíčkův Brod, Odborem dopravy a pozemních komunikací. 

Odůvodnění 

Dne 19. ledna 2022 Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, 

se sídlem Kosovská 1122/16,586 01  Jihlava, podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní 

úpravy provozu na silnici číslo III/3443 v km 0,000 – 1,960, Dolní Krupá, křiž. s II/344 – Horní Krupá, 
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křiž. s III/3447, spočívající v odstranění dopravních značek, omezujících průjezd nákladních vozidel přes 

most č. 3443-1 v Dolní Krupé dle grafické přílohy (odstranění značek B4, E3 a E13 – na třech pozicích). 

Požadována byla úprava dopravního značení z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 3443-1, omezující značení 

již zde pozbývá platnost. K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem odstranění 

dopravního značení. K žádosti bylo připojeno i stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky, 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, 

vydané pod č.j. KRPJ-5277-2/ČJ-2022-161606-MULL ze dne 11. ledna 2022, v němž Policie ČR vyjádřila 

souhlas s místní úpravou provozu na výše uvedené silnici číslo III/3443 v km 0,000 – 1,960, Dolní Krupá, 

křiž. s II/344 – Horní Krupá, křiž. s III/3447. 

Stanovení místní úpravy provozu na silnici číslo III/3443 v km 0,000 – 1,960, Dolní Krupá, křiž.  

s II/344 – Horní Krupá, křiž. s III/3447, provedené formou odstranění dopravní značky dle § 77 odst. 

5 zákona o provozu na pozemních komunikacích realizuje formou opatření obecné povahy podle části šesté 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V době od 24. ledna 2022 do 9. února 

2022 byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod s tím, 

že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu podat k návrhu opatření obecné povahy 

písemné odůvodněné připomínky nebo námitky. Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu nebyly nikým 

uplatněny žádné námitky ani připomínky. 

Poučení 

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 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod, 

Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, Obecního úřadu Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01  

Horní Krupá a Obecního úřadu Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 582 71  Dolní Krupá po dobu 15 dnů. 

Příloha: situace dopravního značení + stanovisko Policie ČR 

Vyvěšeno dne ………………………………………  Sejmuto dne ……………………………………… 

razítko, podpis 

Obdrží: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g – žadatel 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub – k vyvěšení na 

úřední desce 

Obec Dolní Krupá, Dolní Krupá 55, 582 71 Dolní Krupá, IDDS: mewa92j – k vyvěšení na úřední desce 

Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá, IDDS: xy5a9v7 – k vyvěšení na úřední desce 

dotčené orgány 

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, IDDS: 

x9nhptc 
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