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 Městský úřad Světlá nad Sázavou 

odbor dopravy 
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

 

Vaše č.j.:                                                                                       Vyřizuje: Báčová 

Naše č.j.: MSNS/5433/2017/OD-7Tz-Bá                            Telefon:  569 496 635 

Světlá nad Sázavou dne: 12.05.2017                           E-mail: posta@svetlans.cz 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 
 

připomínek nebo námitek 
 

Městský úřad  Světlá nad Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství 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 silničním provozu“), na 

základě žádosti, kterou podala dne 21.03.2017 Obec Ostrov, Ostrov 36, 581 01  Ledeč nad  

Sázavou (dále jen žadatel), po předchozím jednání s majitelem komunikace tj. Obec Ostrov a s 

Policií ČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor vnější služby, 

dopravní inspektorát Havlíčkův Brod ze dne 13.04.2017 a po posouzení žádosti v souladu 

s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 

171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád) připravil návrh opatření obecné povahy pro 

 
stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci v  k.ú. Ostrov - osazení svislého 
dopravního značení dle předložené dokumentace ze dne 13.04.2017 v následujícím 
rozsahu: 
 
účelová komunikace:   2 ks svislé DZ zákazové č. B 32 „Průjezd zakázán“, 
                                    dle předložené dokumentace. 
 
důvod: zabránění nevhodnému projíždění - osazením svislého dopravního značení na výše  

                                                            uvedené komunikaci dojde ke zlepšení stavu komunikace 

 

odpovědná osoba: Obec Ostrov, zastoupená starostou obce 
 

Podmínky: 

 

1. Před instalací dopravních značek musí být vytyčeny inženýrské sítě, které nesměji být 

dotčeny. 

 

      2.   Osazení dopravního značení musí barevně i provedením odpovídat příloze vyhlášky  

            MD č. 30/2001 Sb. a § 62 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních   

            komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále v souladu s TP 65 -„Zásady pro  

            dopravní značení na pozemních komunikacích“ - II.vydání a ČSN EN12899-1  

            a ČSN EN1436+A1. Je nutno použít retroreflexní značky základní velikosti dle ČSN. 
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3. Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této 

místní úpravy provozu zkontrolováno Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem 

dopravy a silničního hospodářství. 

 

4. Stanovení dopravního značení nenahrazuje stanovisko, posouzení, případně jiné 

opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 

5. Instalaci dopravního značení provede žadatel. 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního 

řádu stanovuje Městský úřad  Světlá nad Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství pro 
uplatnění připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a 

připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží. 

 

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

Městský úřad  Světlá nad Sázavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Náměstí 
Trčků z Lípy č.p.18, 582 91  Světlá nad Sázavou 
 
 

 

 

 

Stanislava Báčová 

referent odboru dopravy  

 

 

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

musí být vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Ostrov a Městského úřadu Světlá nad 

Sázavou po dobu 15 dnů. 

 

 

Příloha: 1 x situační návrh 

 

 

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

 

 

 

Razítko, podpis 

 

 

Rozdělovník: 

Obec Ostrov - k vyvěšení na úřední desce  

Město Světlá nad Sázavou, Náměstí Trčků z Lípy č.p.18, 582 91  Světlá nad Sázavou  

- k vyvěšení na úřední desce 

 

 

Počet listů: 2 ks 
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