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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy příslušný 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“) na základě žádosti a potřeb žadatele, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace, Oblastní ředitelství Brno, po předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného
orgánu, kterým je Policie ČR, Krajské ředitelství Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní
inspektorát Jihlava, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava pod Č.j.: KRPJ-87048-1/ČJ-2017-160706 ve
smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu připravil silniční správní úřad

návrh opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
takto:
Na dvou veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemku p.č. 1214 a 1155/1 k.ú.
Jezdovice umístěním 2 ks dopravních značek B17 (zákaz vjezdu vozidel, nebo souprav jejíchž
délka přesahuje vyznačenou mez) s textem: „8 m“ na místo stávajících 2 ks dopravních značek
B17 (zákaz vjezdu vozidel, nebo souprav jejíchž délka přesahuje vyznačenou mez) s textem: „12 m“
za účelem zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu na pozemku ÚK křížící dráhu ve smyslu
žádosti.
Důvod: vyznačení a označení místa styku dráhy s ÚK pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude na pozinkované trubce, ukotvené
vždy v bezpečnostní patce v betonovém základu s folií třída 2 v reflexní úpravě a za dodržení
průjezdního a průchozího prostoru komunikace.
Odpovědná osoba: žadatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní
ředitelství Brno Ing. Maršalík tel: 972626880.
podmínky:
1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona o silničním
provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení,
technické podmínky 143 „Systém hodnocení svislých dopravních značek“, TP 70 „Zásady pro
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provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení, vzorové listy 6.1. vzorové listy 6.2. a
další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích vydání II.“ – TP 65 vydaným Centrem dopravního výzkumu Brno.
2. Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení
zkontrolováno zástupcem Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního
řádu stanovuje Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu
do 30 dnů ode dne vyvěšení. K námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží !!
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu:
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava.
otisk úředního razítka
Ing. Ján Tinka, v.r.
vedoucí odboru dopravy
podepsáno elektronicky
Přílohy: situace dopravního značení 1 list A4
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek
nebo námitek musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a
obecního úřadu v Jezdovicích po dobu 15-ti dnů, 15. den je posledním dnem
oznámení.

Datum vyvěšení: ..................................

Datum sejmutí: ..................................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty
druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

............................................................

...........................................................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:
Žadatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Jihlavy, kancelář tajemníka + internet
Další úřady, pro vyvěšení:
Obecní úřad Jezdovice + internet
Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR, Krajské ředitelství kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jihlava,
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava
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