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Městský úřad Chotěboř 
Odbor dopravy a přestupků 

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

 
 

Č.j.: MCH-54521/2019/ODAP/BJ  

Sp. zn.: 

Dne: 

SZ-MCH-26417/2019/ODAP/BJ 

16. prosince 2019 

Vyřizuje: Blažejovská Jarmila 

Telefon: 569641168 

E-mail: blazejovska@chotebor.cz 

 

 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou 

působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě 

žádosti ze dne 25.11.2019, kterou podala Obec Rušinov, (IČO 00268160), Rušinov 47,  

583 01  Chotěboř, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na 

veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Modletín, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona  

o silničním provozu.   

Znění návrhu opatření obecné povahy:  

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou 

působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě 

žádosti ze dne 25.11.2019, kterou podala Obec Rušinov, (IČO 00268160), Rušinov 47,  

583 01  Chotěboř, po vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního 

odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, č.j. KRPJ-52280-7/ČJ-2019-161606-MULL, ze dne 

09.12.2019, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  

s t a n o v í 

místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Modletín /pozemek parc.  

č. 57/4 a 378/1 v k.ú. Vratkov/, a to formou umístění 1 ks svislé stálé dopravní značky P 6 „Stůj, dej 

přednost v jízdě!“ dle grafické přílohy a obnovení vodorovného dopravního značení V 2b „Podélná 

čára přerušovaná“ při výjezdu na silnici č. II/344.  

Za podmínek: 

Provedení dopravních značek: svislá stálá dopravní značka bude instalována na pozinkované trubce 

ukotvené do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodržení stávajícího 
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průjezdního profilu silnice. Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno pomocí schválené hmoty 

určené pro VDZ. 

Důvod stanovení místní úpravy provozu: dokončení stavby „Oprava komunikace v Modletíně – 

hřbitov“ a jištění bezpečnosti silničního provozu v dotčené lokalitě. 

Odpovědná osoba: Klepač Bohuslav, tel.: 608 183 003  

Další podmínky:  

1. Dopravní značení je nutno užít a umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 

„Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“  

2. Instalaci svislého stálého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení 

provede odborná osoba, a to dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření 

obecné povahy.   

Odůvodnění: 

Na základě žádosti, kterou správní orgán obdržel dne 25.11.2019, bylo podle ust. § 171  

zák. č. 500/2004 Sb. zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy (dále jen 

„OOP“).  

S připomínkami, které může k návrhu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

OOP přímo dotčeny, se bude správní orgán zabývat jako podkladem pro OOP a vypořádá se s nimi 

v odůvodnění (§ 172, odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb.).  

V případě podání námitek k OOP ze strany dotčených osob, bude součástí odůvodnění návrhu 

rozhodnutí správního orgánu o každé jednotlivé námitce, včetně odůvodnění rozhodnutí o každé 

jednotlivé námitce (§ 172, odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb.).  

Opatření obecné povahy, kde nejsou podány námitky, se neodůvodňuje.  

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy  

a přestupků, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.  

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu 

na shora uvedených pozemních komunikacích v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

s příslušným orgánem Policie ČR, jehož písemné stanovisko je jedním z podkladů tohoto rozhodnutí.  

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění u Městského úřadu Chotěboř, Odboru 

dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, IV. nadzemní podlaží, kancelář č. 407 v úřední dny: pondělí a 

středa od 8:00 do 11:30 a od 12:15 do 17:00 hodin tak, jak je uvedeno ve Výzvě k podání připomínek 

nebo námitek.  

Poučení:  

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.  
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Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 

mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu opatření 

obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 

zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.  

Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  

Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 

Chotěboř a Obecního úřadu Rušinov. S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět 

Městskému úřadu Chotěboř, Odboru dopravy a přestupků.  

 

V Ý Z V A  

K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK 

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou 

působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  

a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,     

na základě žádosti Obec Rušinov, (IČO 00268160), Rušinov 47, 583 01  Chotěboř, ve věci stanovení 

místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Modletín /pozemek parc.  

č. 57/4 a 378/1 v k.ú. Vratkov/, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 

provozu,       

v y z ý v á   

podle ust. § 172, odst. 1 části šesté zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “zák. č.500/2004 Sb.“) dotčené osoby, jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření 

obecné povahy (dále jen „OOP“) dotýká, aby k návrhu OOP – stanovení místní úpravy provozu na 

veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Modletín, podávaly písemné připomínky nebo písemné 

odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu Chotěboř, Odboru dopravy a přestupků, ve lhůtě 

do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem 

stanovena v souladu s ust. § 174, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. za podmínek definovaných v ust. § 39 

zák. č. 500/2004 Sb. a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení  

§ 172, odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb. 

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění u Městského úřadu Chotěboř, 

Odboru dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, IV. nadzemní podlaží, kancelář č. 407 v úřední dny: 

pondělí a středa od 8:00 do 11:30 a od 12:15 do 17:00 hodin.  

 

 

 

 

                            

 

Za správnost vyhotovení:  

Ing. Bc. Pavel Málek v. r.                     Blažejovská Jarmila 

       vedoucí odboru  
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Tato výzva musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Chotěboř a Obecního 

úřadu Rušinov. S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět Městskému úřadu Chotěboř, Odboru dopravy 

a přestupků.  

Příloha: situace 

 

Úřední deska: 

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

 

Elektronická úřední deska  

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

 

Obdrží: 

Žadatel:  

Obec Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, 3nhawfk 

Dotčené osoby: 

V souladu s ust. § 172 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. doručuje Městský úřad Chotěboř, Odbor Dopravy a 

přestupků, toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení 

veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 zák. č. 500/2004 Sb., tak, že se písemnost vyvěsí na 

úřední desce Městského úřadu Chotěboř a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě): 

Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř 

Dotčené orgány: 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, Nádražní 59, 

580 01 Havlíčkův Brod, DS: OVM, x9nhptc 

 

 

 


	OLE_LINK1

		2019-12-16T08:02:51+0100


	



