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Dopis zn.: SUSPK/3121/2022
Ze dne: 17.03.2022 

Naše č.j.: OD/341/22/LK Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Vyřizuje: Ing. Koubek IČ: 00085031
Tel.: 566 688 301 Doubravice 98  
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz Pardubice VII

Datum: 01.04.2022

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a na úřední desce příslušného obecního 
úřadu, úřadu městyse a městského úřadu po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po 
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

Návrh opatření obecné povahy:
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle § 
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98,Pardubice VII, po projednání s Policií ČR, 
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j. 
KRPJ-37520-2/ČJ-2022-161406-DING ze dne 28.03.2022 ke změně místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích v křižovatce silnic a místních komunikací v Novém Veselí a po 
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) 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) 

oznamuje
v souladu s § 172 správního řádu

zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy:
zřízení svislého trvalého dopravního značení č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů 
(12 t) s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „TRANZIT“

na silnici III/03426 u křižovatky se silnicí I/37 v obci Vojnův Městec

kdy konkrétní návrh místní úpravy provozu (trvalé svislé dopravní značení) je zřejmý z 
grafických příloh.

Důvod: vyloučení nákladní tranzitní dopravy po silnici III/03426 v úseku Vojnův Městec – 
Košinov - Studnice – kř. I/34 (Hlinsko), protože silnice III/03426 nemá dostatečné šířkové ani 
konstrukční parametry pro nákladní dopravu. Od začátku roku 2022 je na této silnici 
evidován zvýšený provoz nákladních vozidel pravděpodobně způsobený zpoplatněním 
souběžné silnice I. třídy I/34 v úseku Ždírec n. D. – Hlinsko a využíváním silnice III/03426 
jako alternativní trasy.
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Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude instalováno na řádně ukotvené 
pozinkované trubce, dopravní značky budou provedeny v reflexní fólii s životnosti min. 10 let.

Platnost stanovení: od účinnosti tohoto opatření obecné povahy na dobu neurčitou. 

Instalaci dopravního značení provede: žadatel Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 
00085031, Doubravice 98, Pardubice VII.

Instalaci dopravních značek žadatel provede až po vydání všech potřebných stanovení tak, 
aby dopravní značení tvořilo ucelený systém organizace provozu.

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu 
opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Odůvodnění :
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle § 
124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětu Policie ČR, Krajského 
ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j. KRPJ-37520-
2/ČJ-2022-161406-DING ze dne 28.03.2022 oznamuje veřejnou vyhláškou návrh opatření 
obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle výše 
uvedeného.
Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor dopravy předkládá v souladu s § 172 odst. 1 
správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Poučení :
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat 
písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou 
být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

Ing. Luboš Koubek v.r.
úředník odboru dopravy

Obdrží:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98,Pardubice VII, 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 

Jihlava, oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou, IČ: 00090450
Krajské ředitelství Policie ČR – DI Žďár n.S.
městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 586 01 

Jihlava
Městský úřad Žďár nad Sázavou (veřejná deska)
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Grafický návrh:
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