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VYZNAč, s.r'o.
lČ: 01916297
Srázná 51 13/1
586 01 Jihlava

VEŘEJNÁ

vvnlÁŠxn

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský Úřad Žd'ár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen
příslušný podle $
',Městský úřad")
124 odst. 6 zákona č' 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě podané Žádosti ze dne
't6.06.2017 od právnické
osoby Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., lČ: 25253361, K Vápence
2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice zastoupena společností VYZNAč, s.r.o., lČ:
01916297,Srázn4 5113/1,586 01 Jihlava (dále jen,,Žadatel") apo projednání s dgtčeným
orgánem Policie ČR, Krajského ředitelstvípolicie kraje Vysočina, Územniho odboru Zd'ár nad
Sázavou pod č.j. KRPJ-65o15-1/ČJ-2o17-161406 ze dne 20.06.2o17 apo posouzení Žádosti
v souladu s ustanovením $ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na
uslanovení $ 77 odst. 5 zákon o silničnímprovozu a $ 171 zákona č,' 5ool2oo4 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:

Žadateli Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., lČ: 25253361, K Vápence 2677, Zelené
Předměstí,530 02 Pardubice zastoupena společnostíVYZNAÓ, s.r.o', lČ: 01916297, Srázná
5113/1, 586 01 Jihlava

přechodnou úpravu provozu na silnicích ll. a !ll. třídy a na místníchkomunikacích
v územnímobvodu Městského úřadu Žd'ár nad Sázavou jako obecního úřadu obce
s rozšířenou působností

dopravní znaÓení v rozsahu dle grafické přílohy, která je k nahlédnutína MěÚ

-

dopravy;

odboru

důvod: rekonstrukce mostu ev. č.354-022"

obiízdná trasa:
Pro vozidla do 7.5 t včetně BUS VLOD: po silnici 111134826 Radostín nad oslavou
po silnici llll35429 do Zahradiště, obousměrně; délka objíŽd'ky: 5,2 km.

-

Pavlov a

Pro vozidla nad 7.5 t: po silnici l/37 Radostín nad oslavou - ostrov nad oslavou _ Sazomín
po silnici lll353 Zd'ár n.S. _ Budeč _ Nové Veselí - Bohdalov

- Vatín _ Zd'ár nad Sázavou'

-

Rudolec _ Stáj _ Zhoř _ Jamné - Velký Beranov, po silnici 111602 Velký Beranov _Vysoké
Studnice _ Rehořov _ Měřín _ Stránecká Zhoř, po silnici lll354 Kochánov - Netín Zahradiště - Radostín nad oslavou, obousměrně; délka objíŽd'ky: 37,B km.
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Platnost stanovení: 17.o7.2017 _ 31.10.2017
Instalaci dopravního značeníprovede: Žadatel

odpovědná osoba: za VYZNAč p. Richard Peška, tel' 777 B14 225.
Podmínky:
1. Dopravní znaČky, které budou užívány pro označenípracovního místa, musí
odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a Úprava a řízeníprovozu na
pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Čsru eru
'12966-1+A1 Svislé dopravní značení- Proměnné dopravní znaÓky, technické
podmínky 143 ,,Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek", TP 70
,,Zásady pro provádění a zkoušenívodorovného dopravního značení,vzorové listy
6.1.,vzorové listy 6.2 a technické podmínky 66 ,,Zásady pro přechodné dopravní
značenína pozemních komunikacích vydání lll"'
2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníkyprovozu snadno a
jednoznačně rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpecné.
3. S pracemi' pro něŽ je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, aŽ
jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zaiízení'
4. Značky, světelné signály a dopravní zařízenísouvisející s pracovním místem se
umísťujíaŽ bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich
instalaci. Není-li to moŽné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo
jiným vhodným způsobem tak, aby znacky, světelné signály a dopravní zařízení
nebyly viditelné zŽádného jízdníhosměru.
5. Při umísťováníjednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se
postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je
lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, aIo aŽ poté, kdy jsou všechny
jízdnípruhy v tomto směru volně průjezdné' Pokud je to moŽné, provádějí se práce
spojené s označovánímpracovního místa v době nízkýeh intenzit provozu' tj. mimo
dopravníšpičky.
6. Stávající trvalé dopravní značení,které je v rozporu s přechodnou Úpravou proVoZU,
je nutné předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončeníplatnosti stanovení
přechodného dopravního značeníbude přechodné dopravní značeníihned
odstraněno a stávající dopravní značeníbude uvedeno do původníhostavu.
7. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovnídobě),
musí být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrylím
nebo odstraněním.
B. Dopravní značenímusí být odpovídajícímzpůsobem aktualizováno v souladu s
postupem prací a po jejich ukončeníneprodleně odstraněno. V případě zkrácení
termínu prací (uzavírky) bude neprodleně přechodné dopravníznačeníodstraněno'
9. Znalky, světelné signály a dopravní zaťízenímusíbýt po celou dobu prací udržovány
ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

odůvodnění

Městský úřad obdrŽel od Žadatele Žádost ve věci přechodné úpravy provozu na silnicích ll. a
lll. třídy a na místníchkomunikacích v územnímobvodu Městského úřadu Zd'ár nad Sázavou
jako obecního Úřadu obce s rozšířenou působností,z důvodu rekonstrukce mostu ev' Č.354022, v termínu od 17'07.2017 - 31.10.2017'
Dle $ 77 odst.5 zákon o silničnímproVoZU, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu'na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy
a nevyzývá dotčenéosoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy
nabývá účinnostipátým dnem po vyvěšení.
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Městský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou
opatření

obecné
povahy ve věci stanovenj umístění přechodného dopiavního
značenídle výŠe'uveoeného'

Na základě posouzení Žádosti a místníznalosti, iozhodl zdejšíúřad
a it"nóuit podmínky
;iné . tí*, Ž"
'i'o
n"Ďiánilo silniční
údrŽbě dotčených komunikací, bude umístěno n" óopouioajících'nošier"r'
"by
á vsouladu
platným

přechodné.uRrayv provozu na pozemní komunikaci, jak je výše'uvedeno,
ty:ig!: umístění dopravního značenía zařízení oucíe provódeno tak,

s

právním a technickým předpisem.

Poučenío odvolání

Proti opatření obecné povahy dle

prostředek.

$

173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný

Dle S 77 odst. 5 správního řádu o silničn-ímprovozu opatření obecné povahy nabývá

Účinnosti pátým dnem po dni vyvěŠeníveřejné vyhlášky.

otisk Úředního razítka

lng. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského
úřadu Žd,ár
nad Sázavou a na úředníchdeskách dotčených městských Úřadů, úřadůmestysů
a obecních
úřadůpo dobu 15 dnů.

Vyvěšeno a,",

'(g.'''.Ú

Razítko, podpis

$ry.

..

Sejmuto an",..'i./.,.?

ttl?

OBEC

ás

RADOSTfN nad Oslavou
PsČ 59444

[ayni účinkydoru.če.ní .vÝ!ra.oně doručeníveřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřednídesky Městského úřadu
Žd,ár nad Sázavou.

$
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Rozdělovník:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., lČo: 25253361 , K Vápence 2677,Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice zastoupena společnostíVYZNAč, s.r'o., lČ: 019'16297, Srázná
5113/1, 586 01 Jihlava
obec Radostín nad oslavou, Radostín nad oslavou 223,594 44 Radostín n.o., lČ
00295248
obec Pavlov, Pavlov 100, 594 44 Radostín n'osl', lČ00544418
Městys ostrov nad oslavou, ostrov nad oslavu 246,594 45 ostrov nad oslavou
obec Vatín, Vatín 82, 591 ol Ža'ar nad Sázavou, lČ: 00842362, lDDS: inmaxb8
obec Sazomín, Sazomín 43,5910'1 Sazomín, lČ:00842346Město Žd'ár nad Sázavou - zastoupené Městským úřadem Ža'ár nad Sázavou odborem
komunálních sluŽeb
obec Budeč, Budeč 44,59214 Budeč, lČ: 00600547
Městys Nové Veselí, Na Městecku 1 'l4, 59214 Nové Veselí, lČ00294926
obec Rudolec, Rudolec47,59214 Nové Veselí
obec Stáj' lČ: 00543764, Stáj 42, Jamné 58B 27
obec Zhoř, Zhoř 64,5B8 26 Zhoř u Jihlavy, lČ: 00286974
obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 5BB 21 Velký Beranov, lČ:00286834
Městys Kamenice, Kamenice 4B1, 58B 23 Kamenice u Jihlavy
Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín, lc 00294799
obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35,59442 Měřín, lČ00599841
obec Netín, Netín 11, 594 44 Radostín nad oslavou, lČ:00599611
Krajská správa a údrŽba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122116,586
Jihlava, lČ: 00090450' oddělení TSÚ Žd'ár n.S', Jihlavská 1 , Žd'ár nad Sázavou
Krajská správa a-Údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122116, 586
Jihlava, lČ: 00090450, odděleníTSÚ Jihlava
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava
Krajské ředitelství Policie Čn - ot Žo'ár n.S'

ŽiŽkova227l1
sgt gt Žo'ár nad

Sázavou

TELEFoN

+420 566 688

11-1

FAX

+420 566 621
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E_MAIL

lubos'koubek@zdprirs.c4

URL
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