
v li.ú. Dčdko\, (Blizko\,)

od l5.7.2020

organizace dopra\} J bczpcČno§t silniČniho pťovozu

)4 06 )0)o
linil Krejska

_566 71] l 0ó l

v místě|

tcřmín:

důvodI

spočívajicí v umístění dopravniho značení, dle návrhu vypracovaného: ZNAKoM s.r,o,.
Zengíova 4, Brno, který byl odsouhlasen příslušnýrrr olgánern Policie České rcpubliky - Ktajské
ředitelství policie kťaje Vysočina, územní odbor.vnější služby. dopravní inspektorát Žd'ár nad
sázavou pod čj, KRPJ-4l l98- t/ČJ_2020- l6l406_DING ze dne 24,4, 2020,

Podmínky pro přovedení mistni úprary provozu:
I. Osazení dopravniho značení bude provedeno v souladu s vyhláškou MD č, 294120l5 Sb,.

kterou se provádějí pťavidla provozu na pozenrních komunikacích a úplava a ilz€ni
pťovozu na pozemních komunikacích, v platném Zněni.

2. Dopravní značky a zařízení nrusi být v souladu s ust, § 62 odst, 6 zákona o silničnirn
provozu, svými ťozměry, barvami a techtlickými požadavky nlusí odpovidat zvláštním
technickým předpisům (ČSN EN l2899_1 stálé svislé dopravni značení, technické
podmínky TP 65 Zásady plo doplavrlí značení na pozemnich komunikacích. TP 66
Zásady pro označování placovních míst na pozemních komunikacích lI. vydání.,...).
Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí
b]ft schváleného typu,

3. odborné pťovedení dopravniho značení a průběžnou kontrolu a údržbu dopravního
značeni zajisti Za obec Blízkov, Blízkov 79, 594 42 Měřín, IČ 005 9927l, stanislav
BIadáč starosta t€l. 606 944 648,

'1, Realizace dopravního značeníje možná až po nabytí ťlčinnosti opatření obecné povahy.
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MĚsrsKí úŘ4.D VELKÉ MnzlŘíčí
ODtsoR DoPRAVY 

^ 
slLNlČNÍHo HOSPoDiŘSlvÍ

č(lo iúmťi DoP/45 824l2020-klej /35/2020 D!.

, - ,,, l krej,ka .ivell,ernezilici,c.,
Dil :1sťl!,ltDli: gvebwhm

vEŘn.INÁ \,VHLÁšKA

oPATŘENi oBFcNÉpoveHy
stanovení místni úpralT/ plovozu na pozemní komunikáci

Měslský úřad Velké Meziříči odbor dopravy a silničn ího hospodářstvi přislušný podle § l 24 odst,
6 zákona č. 36l/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o 2měnách něktelých zákonťl,
ve Znění pozdějších předpisů (dále jcn ,.zákon o silničnínr plovozu"), na Základě žádosii
společnosli: obec Blizkov, Blízkov 79, 594 42 Měřin. IČ 005 99 27l. ze dne 24.4.2020, podle
ustanoveni § 77 odst, l písm. c) a odst. 5 zákona o silničním pťovozu, stanovi mí§tní úpravu
pťovozu:

komunikacci šilnice č. lII/35434 v km 1,550 a místni komunikace p.č. 72715



odůvodnění
Žadatel: obec Blízkov. Blízkov 79, 594 42 Méřín,lČ 005 99 27l. podal dne 24,4,2020 poc|nět
k stanovení a osazení dopravního značeni na komurrikacich, P2 hlavní - pozemni konlunikace a
P6 - stůj dej přednost v jízdě, v mistni části Dědkov obce Blizkov,
Dotčený orgán, Policie ČR. ]<rajské ředitelstvi policie kraje Vysočina. územní odbor. vnější
služby, dopr.avní inspektorát Žd'ár nad Sázavou, pod čj, KRPJ-Iil98-1/Čj_2020-16l406-DlNG
ze dne 24.4.2020. vydal k navrženému dopravnímu značeni kladné stanovisko, proto Městský
úřad Velké Meziříči - odbol dopravy a silničního hospodářství v souladu s ustanovenim J§ 77
odst- 5 zákona o silničním provozu) v návaznosti na ustanoveni § l72 (a násl.) zákona č.
500/2004 Sb,, správní řád, stanoviI opatř€ní obecné povahy k umistění výšc uvedeného
dopťavního Značení.

otisk úředního razítka

Krejska Emi|
úředník odboru dopravy
a silničniho hospodářství

příloha: situačni návlh

Toto op4!&!L b§aElpaYabv musí bÝt vwěšeno po dobu l5-ti dnů. Pátým dnem Do vWéšeni
nab.ivá účinnosti.

Vyvěšeno dne:../í,,á,../-?.|P........ _ _ _ _ _ _ _,,..,Sejmuto dne:

oBEcNl t]Ř.AD
BtlZKoV

razítko a podpis oprávn lazitko a podpis o|rávněné osoby

obdrží:
obec Blízkov, Blízkov ?9, 594 42 Měřín. IČ 005 99 27l
ZNAKoM s.r,o., Zengrcýa č.p.269414.615 00 Brno. IČ: 2626,164l
Krajská spráVd i lidržba silnic Vy\očin]. Ko5o\ská ló.58ó 0I Jihla\a, Iť'000q0150, T5Ú
Jihlavská ] 59] l4 7d'ár nad §iznvorr
Policie ČR, KŘPKV DI, Nám, Republiky 69, 59l 20 Žd'ár nad Sázavou

Dotčené o§oby:
V souladu s dikcí § l72 odst. l správniho řádu doručuje Městský úřad Velké Meziříčí stanovení
fonnou opatření obecnó povahy dotčeným osobám veřcjnoll vyhláškou, Doručeni všicinou
vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost
v},včsí na úřednídesce MěU Velké Meziříčí, oU Blizkov a současně bude zveřejněno způsobenl
umožňujícím dálkový přistup. Patnáctým dnem po vy.věšení bude písemnost po\dlorána Za
doručenou,

Úřady pro lavěšeni a po<lání zprály o datu lTvěšení a s€jmutíi
Mě,t.k1' úrad Velké \4c,/iiiii udbor sprá\ ni
OU Blízkov
se žádostí o bezodkladné vyvěšení fozhodnrlti na s!e úreúUdáft5€ pódEpšbŤEmíxré§ce,:, 

" "zpělné zaslání potvťzeného vyvěšení po uledenou dobu, Ď;d;,'rá,Óé.ŽÓŽÓis,sz,l ó *oz,oo

Č,j, : l)oP/4582,1/]020-kre j i]5/2020 Číslo §tmn,v: 2l2
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