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vEŘEJNÁ \.YHLÁšKA

oparŘuNi ospcNÉPovAHY
Stanovtní přechodné úpravY pro1,ozu na pozemní komunikaci

Mčslský úřad Velké Mc7iřiči odbor dopravy a s]lnjčního hospodáisivj piislušný podle -§ 124 odst,
6 Zákona č, 36l/2000 Sb,. o provozu na pozemnich kolllunikacich a o 7nlěnáclln;kterých Zákonů,
vť 7neni po?!lč](lťh ]r.edl]l§ů ((lalť irn,,zákon o silničnim provozu'.), na základč žáclosti:
ljupravlri Zničcni Ms, s,1,o, flnLlkoYc Dvoly 74, 586 0l Jihlal,a, 1ť] 27665321, Zc dne
l1,5,202l_, \,,y(távti podlc Llstanovcní § 77 oclst, i pism, c) a odst, 5 zákona o silničnrnl provozu
stanoveni přcchodné úpřavy provozu:

komunikacc: silnicc č.I tII/35433, III/35434, Il/ó02,II/354 a mistní komunikáce

v k.ú.: Ntčřín, BlíZkov! Nctín, stránecká Zhoř. Kochánov

1.ó.2021 31.8.202l

uzavirka A celková oprava §ilnice společno§tí skanská a.s.

v místč:

t€řmín:

důvod:

spocivajicí v umisténi přechodného dopravního značeni dle projektu dopravního značení:
Dopravni znaaeni MŠ, s,Lo,, Hruškové Dvory 74, 586 0l Jihlava, IČ 276653i1, které bylo před
vydánim pŤechodnó úpravy odsouhlaseno přislušným olgánem Policie Českó repubiiky -"Krajské
ředitelství policie kraje vysočina, úžemíi odbor vnější služby, dopravni insp;ktorát Zďár nad
Sázavou pod čj, KRPJ -4'l'/971ČJ-202I-161406-DINGze dne 1].5,2Ó21,

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozuI
1. osazení dopravního značení bude ptovedeno v souladu s vyhláškou MD č, 29412015 Sb,,

ktelou s§ plováději pravidla provozu na pozemních komunikacich a úprava a iizeni
provozu na pozemních komrnikacích, v platném znění.

2, Dopravni značky a zaázení musí býr v souladu s ust, § 62 odst, 6 zákona o silničnim
, provozu, svjani rozměry, b,aťvami a technickjani požadavky mu§i odpovidat Zvláštním
3, technickým předpisům (ČSN EN 12899_i Stile svislé dopravni značeni, techrrické

podmínky TP 65 Zásady pro dopravni značeni na pozemnich komunikacích, TP 66
Zásady p{o označování pracovních mist na pozemnich komunikacích II. vydání., ..,).
Všechny součásti dopíavních značek (podkladni deska, sloupek, značka, uchyceni) musí
bjt schváleného typu.

4. odbomé provedeni dopravniho značení a průběžnou kontrolu a údržbu dooíavniho
značení zajistí Dopravní značcni MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IC
2,7 66532I . Lel. 128 628 231 ,
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odůvodnění
Žadatel: Dopíavní značeni MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, IČ 2'/66532I, poda]
pod!ět t osazení přechodného dopravního značcni na komunikacich v rámci uzavírky siln-icc ě,
Ill 354J3 Méiin_Blizkov-Netírl prrjeji celkové oprave.
Dotčený orgán. Policie čR._ Kíajské ieditelstvi policie kaje Vysočina, územní odbor vnější
služby, dopravni inspektoťát ŽďáI nad sázavou, poa e.;. xrrrr_+li97lČJ-202l - 1ó 140ó-DlNG ze
dne l3.5 2021, vydal k navrž€nému přechoalnému <lopravnimu značení kladné stanovisko, proto
Městský úřad Velké Meziříčí - odbor doprar,lr a silničního hospodářstvi stanovil v souladu s
ustanovenim § 77 odst, 5 zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 171 (a násl,)
žákona č. 500/2004 Sb,, správni řád, opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného
dopravniho Značeni,
Proti opatŤeni obccné povahy dle § 173 odst, 2 správního řádu nelze podat opmmý prostřcdek.
Toto paťeni obecnó povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvě8eni veř;jné vyhlášky.

otisk úiedního razítka

Krejska Emil
uiednik odboru dopravy
a silničniho hospodářstvi

Přiloha: situace DZ 4x

vyvcseno ane:../á . /e l.{,............... -,.... sejmuto dne:

I onec BLÍZKoV
razitko a podpiS opráVněné osoby

Obdrží:
Dopravnl značeníMŠ, s.r,o,, Hruškové Dvořy '74,586 0I Jihlava,IČ 2.166532I
skanska a,§., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8.1Č 2621I3o3
Kíajská_správa a údžba silnlc Vysočiny. p,o., Kosovskí 16, 586 01 Jihlava, TsÚ ]ihlavská 1,
59l 14 Zd'ár nad Sžavou. IC 000 90450
Policie ČR, KŘPKV Dl, Nám. Republiky 69, 591 20 Žd'ár nad sázavou
Měsrys Méiin, Námés(i I0ó, 5o4 42 Métin. lC 00294799
obec Netin, Netín l l, 594 44 Radostin nad oslavou. lČ 005996] ]

obec Blizkor. Blizkor 79. 594 4.2 Méňn, lc 005q927l

Dotčené ošoby:
V souladu s dikcí § 172 odst. l správního řádu doručuje Městský úiad velkó Meziřičí toto
ro_zhodnuti o 

_návrhu opatření obecné povahy dotčenýŤn Ósobám veiejnou vyhláškou. Doručeni
veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s usianovením 5 zs iprávniho řádu tak, že Se
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