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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“), na základě podané žádosti dne 29. 04. 2016 od právnické osoby ZNAKOM
s.r.o., IČO: 262 64 641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno (dále jen „žadatel“) a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru
Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-31504-5/ČJ-2016-161406 ze dne 26. 04. 2016 a po posouzení
žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti
na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje:
Doplnění přechodné úpravy provozu vydané krajským úřadem pod č.j. KUJI 27700/2016,
ODSH 425/2016-Ko/U dne 29. 03. 2016 spočívající v doplnění 4x dopravní značky č. P4 (Dej
přednost v jízdě!) na fluorescenčním podkladu na silnici I/37 na okružní křižovatce silnice I/37 a
místní komunikace (směr Mělkovice) u města Žďár nad Sázavou
Důvod: doplnění dopravního značení k uzavírce v rámci rekonstrukce mostu ev.č. 37-050
Platnost stanovení: 03. 05. 2016 do 04. 10. 2016
Instalaci dopravního značení provede: ZNAKOM s.r.o., IČO: 262 64 641, Zengrova 2694/4,
615 00 Brno
odpovědná osoba: Miroslav Němec, tel.č. 602 718 310

tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

Podmínky:
Platí stejné podmínky jako pro stanovení přechodné úpravy provozu vydané krajským úřadem
pod č.j. KUJI 27700/2016, ODSH 425/2016-Ko/U dne 29. 03. 2016

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 29. 04. 2016 od žadatele žádost ve věci doplnění přechodné úpravy
provozu vydané krajským úřadem pod č.j. KUJI 27700/2016, ODSH 425/2016-Ko/U dne 29. 03.
2016 spočívající v doplnění 4x dopravní značky č. P4 (Dej přednost v jízdě!) na fluorescenčním
podkladu na silnici I/37 na okružní křižovatce silnice I/37 a místní komunikace (směr Mělkovice)
u města Žďár nad Sázavou.
Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Přechodná úprava provozu se vztahuje, k již krajským úřadem vydané, částečné uzavírce č.j.
KUJI 27713/2016, ODSH 425/2016 -Ko/U ze dne 29. 03. 2016 - provádění stavby „I/37 Žďár nad
Sázavou – most ev.č. 37-050“.
Krajský úřad na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy
ve věci doplnění přechodné úpravy provozu vydané krajským úřadem pod č.j. KUJI 27700/2016,
ODSH 425/2016-Ko/U dne 29. 03. 2016.

Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle § 77 odst. 5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
V Jihlavě dne: 02. 05. 2016
Otisk úředního razítka
Ing. arch. Marie Kotenová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Kraje
Vysočina po dobu 5 dnů.
Příloha: situační návrh
Vyvěšeno dne: ................................

Sejmuto dne: .................................

Razítko, podpis
Rozdělovník:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 253 17 628, Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00
Brno zastoupená na základě plné moci právnickou osobou ZNAKOM s.r.o., IČO: 262 64 641,
Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
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