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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECN lrPOVAH Y
Oznánrcní o návrlru místní ítpravy provozu na pozemní komuIrikaci

Městsl<ý Úřad Vcll<ó Meziříčí odbor dopravy a silničního hospoclářství příslušný podle § l24 odst.
6 zál<ona Č. 36l /2000 Sb., o plovozu na pozerlních kornurrikacích a o ztllčnltch něktcl,ých zlrkonú,
vc zrrění pozdčjších předpisir (dálc .jen ..zákot,t o siIničním plovozu"). na zirl<ladč žlrclosti
společnosti: obec BIízkov. l}lízkov 79.59,1 42 Měřín. Iť'005 99 2]l.ze dne 24.4.2020. potllc
ustanovení § 77 odst. l písnr. c) a odst. 5 zákona o silničnínl l]lovozu! zl,eřejríujc zárněr
stanovcní místni úpraly provozu;

komunikace: silnicc č. III/35,13,1 v km 1,550 a nrístní komunilracc p.č.72715

v místč:

ternrín:

důvotl:

v k.ú. Dědkov (Blízkov)

od 15.7. 2020

organizace dopraly, bezpečnost silničního přovozu

spočíva.jící v umístční dopravníhrl značcní, dle návrhu vypracovanóho: ZNAI(ON1 s.r-.tl.,
Zcnglova 4. Rrno, který b1"l odsouhlascn příslušrrýrrl orgánctrr Pulieic ť'cskc rcpubIi|.r _ Kr.r.jské
ředltc]slví policie kraje Vysočina. ťtzenlní odbor vnr-:!ší služby. doplavní inspektoriit Žd'ár nad
Sázavou porJ č,i. KIiPJ-.tI l98-1/CJ-2020-161,106-DING l.e dne 21.4. 2í)20.

odůvorlnění
Žaclatcl: Městcl Vcll<á Bíteš. Masarykclvo nlrmčstí č.p.ll7 595 U l Vcll,.r Bitcš. I( : (t0]95ó47.
v zastoupení na základč plrré rloci: ZN^KOM s.r.o,. Zengrova č.p.2694l4. ílI5 00 Bnro, I['
2626161l, poclaI clne 30.4.2020 podnět k stanovení a osazení dopravního značcní na
konlLrnikacích. P2 hlavní - pozetnní l<orrrunikacc a P6 stťrj clej přednost v.jízdě. v nrístní části
T)čdkov obcc Blízl<or,.
DotČcnÝ orgán, I'olicie Č]R. _Kra.jské ředitclství policie kla.ie Vysočina. úzcnrní odbor. vrrější
služb},, dopravní inspektorlrt Žcl'ár rrad Sázavou. pocl č i. rRPJ-a i | 9lJ- li Č]J,2020- l ó l40(l-DIN G
ze dnc 24.4.2020^ v_vdal l< travt'žcnélnu dopt,avnínlu značení kladnó stanovis]<o. ploLo MčstskÝ
Úřad Vell<é Mcziříčí - odbor clopI'avy a silničrrílro hospotlářstl,í v soulatlu s ustanovcnínr § 77
oclst. 5 zákona o silničnírrr provo7ll. v návaznosti na ustanovení § l72 (a násl.) zálrona č.
500/200'1 Sb,. správní řácl. oznárrril návrh opatření obecné povahy l< unlístční vÝše uvcclcného
dopravního značen í,

},í ljsTsti r' L l't \l)\l]LIl'i }{li7]l{i(]l, 11al]lliť]ií 29./r.59,1 |]] \i,]l(1}Icliři('i,
t(]l.: 566 ,8l ] 1l. illx: 566 52r ó5?. f lIni]: nl!lt()\1n.ir\,(]l]('llr.7iliťi c7.
int(rn.t|\,r\,$ Vť]lilln(,liIici,c7, TC]clltiíll(lli()l (]it0\ ó sťh lli]l li\,: ,5,fln\llnl,
TČ: oo295aJ:1.1)ilnk1)\1li sp(|ťnj: KB \itl(a }1L]/iiíaí. (1. úilll: i,1-'t,12-..,,r,'rlloo



Poučeni :
Vlastníci nemovitostÍ, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem v1astnického
práva molrou blýt opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné
n1mitlq. ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou b;it dotčeny, mohou upLtnit
plteuné připomínlql v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

otisk úředního razítka

Krejska Emil
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: situační návrh dopravního značení

Vyvěšeno a"",...!/,.f ....l.?!.a,,,......,,,, Sejmuto dne:

lMl
<q/

OBEC BLÍZKOV

razítko a podpis o lazítl<o a podpis o1;r,ávnčné osoby

Obdrží:
obec Blízkov. Blízkov 79,594 4] Mčřín. lČ 005 99 27l
ZN^KOM s,r.o.. Zengrova č.p),69414^ 6 ] 5 00 T]rno. lť': 262ó4ó.1 l
Kl'riskir s|lIJvlr:r údr,žIlr silrlie Vvsočin1,. I(osovsltá l6. 58ó 0] .Iihlava. IČ 00090450. TSÚ
.Iilrlarská 1.5q| |-+,/d'd1, llJJ Sj/r\utl
Policie ČR, KIiPl(V Dl. Náln. Rcpublik1,, 69. 59l 20 Žd'ár. nacl Sázavou

Dotčené osob_v:

V soLLladu s dikcÍ § ]72 oclst. l správního řlrdu cloručujc Mčstsl<Ý úřad Vell<ó Mcziříčí nlrvrh o
opatření .lbecné povahy dotčcrrýrn osobánl veře.jnou vyhláškou. Doručcní veřejnou yvhlášl<ou
bude provedeno v souladu s ustanovenítll § 25 sprllvního řlrdu tak. žc se píscnll.lost rlvěsi na
úrře dní descc Mět I Vcll<é Mcziříčí a OÚ I]lízl<ov a současně bude zveře_inčrra způsoL-,em
urnožňujicíll dálkový přístup. patnáctÝm tlncnl po v1,,včšcní bude píscnrnosi 1:lovažována za
dol,ttčctltltt. Den doručení jc dnelrr zveřejnčrrí nár,rhu.

ťJř:rdy prrr vyvěšeni a potlání zprávy o datu vyvěšení a sejnrutí:
OI] R lízkov
Mčstsl<ý úřad Velká Bíteš. Masarvkovcl nánrčstí č.p.li7. 595 0l Velká l]ítcš

- se ŽádosLÍ o bczoclkladnó vyvěšcní rozhoclnutí na svó ťrřeclní clcsce na tlobu nejnlóně l5 drrfr a o
zpětné zaslírní 1lotvt,zeného vyvěšení po ttvcclenou dobu.

Blizkov č.79

Č 1.: oov lzs t el D020 -krej l 3 5 l20z0 Číslo strany: 2l2

'l'ento nlrvrh otlatřeníobccrré pq4b,nrusí být vr,věšcn po dobu l5-ti dnLj.
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