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Městský úřad Chotěboř 
Odbor dopravy a přestupků 

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

 
 

Č.j.: MCH-5271/2020/ODAP/BJ  

Sp. zn.: 

Dne: 

SZ-MCH-26417/2019/ODAP/BJ 

4. února 2020 

Vyřizuje: Blažejovská Jarmila 

Telefon: 569641168 

E-mail: blazejovska@chotebor.cz 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

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, 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 u j e 

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 v reflexní úpravě s životností 10 let bude 

instalována na pozinkované trubce ukotvené do betonové patky za dodržení stávajícího průjezdného 

profilu komunikace. Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno pomocí schválené hmoty určené 

pro VDZ.  

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

hřbitov“ a zajištění bezpečnosti silničního provozu v dotčené lokalitě.      
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Termín: osazení dopravního značení bude provedeno nejdéle do 2 měsíců od vydání tohoto stanovení 

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 silničním 

provozu, 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:   

Dne 25.11.2019 podala Obec Rušinov, (IČO 00268160), Rušinov 47, 583 01 Chotěboř, žádost  

o stanovení místní úpravy 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. Důvod stanovení místní úpravy 

provozu je dokončení stavby „Oprava komunikace v Modletíně – hřbitov“ a zajištění bezpečnosti 

silničního provozu v dotčené lokalitě.  

Správní orgán obdržel grafickou přílohu s vyznačením požadované místní úpravy provozu a vyjádření 

dotčeného orgánu, 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 formou souhlasného stanoviska.  

Dne 16.12.2019 správní orgán oznámil v souladu s ust. § 172 odst. 1 veřejnou vyhláškou návrh 

opatření obecné povahy s tím, že dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat 

námitky nebo připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. V návrhu opatření obecné 

povahy bylo dále uvedeno, že písemné připomínky k návrhu může v uvedené lhůtě podat kdokoli, 

jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Oznámení   

o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Chotěboř  

od 16.12.2019 do 02.01.2020.  

Správní orgán ve stanovené lhůtě neobdržel žádné námitky a připomínky, proto oznámil veřejnou 

vyhláškou opatření obecné povahy 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/, dle grafické 

přílohy.       

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.  
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Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyvěšení veřejné vyhlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení  

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

        vedoucí odboru   

   

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce Městského úřadu Chotěboř a Obecního úřadu Rušinov 

vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné 

vyhlášky.   

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem 

umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  

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   

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  
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