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Městský úřad Chotěboř 
Odbor dopravy a přestupků 

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
 

 
Č.j. : MCH_15751/2016/ODaP-8/HP                      počet stran: 4 
Dne: 25.10.2016  
Vyřizuje: Ing. Hana Pilařová 
Tel: 569 641 168 
E-mail: pilarovah@chotebor.cz 
 
 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  

 
Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán pro stanovení místní 
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 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, v řízení o žádosti společnosti Dopravní značení MŠ, s.r.o. 
(IČO - 27665321), Jihlava - Hruškové Dvory 74, 586 01  Jihlava jako zmocněnce společností         
B E S s.r.o. (IČO-43792553), Sukova 625, 256 01  Benešov ze dne 12.10.2016 ve věci stanovení 
přechodného dopravního značení a po předchozím projednání a písemném vyjádření Policie ČR, 
Krajského ředitelství Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu 
pod č.j.: KRPJ-90157-9/ČJ-2014-161606 ze dne 12.10.2016 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o 
silničním provozu 

s t a n o v u j e  
 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním odvodu obce s rozšířenou 
působností Chotěboř, a to na silnicích druhé třídy č. II/344, II/346, na silnicích třetí třídy č. III/3468, 
III/3469 a III/34610, dále na místních komunikacích v Chotěboři z důvodu vedení objízdných tras při 
uzavírce provozu silnice II/346 v úseku Chotěboř - Rankov z důvodu opravy komunikace při akci     
„ II/346 Rankov – Svinný – Chotěboř “ dle přílohy, a to za následujících podmínek:   

1. stanovení je platné od 01.11.2016 do 30.11.2016.  

2. dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem 
prací, žadatel bude včas informovat ODaP o postupu výstavby: 

- uzavírka ulice Západní bude ukončena v dřívějším termínu, v závislosti na postupu 
stavebních prací 

- po dokončení stavebních prací I. etapy rekonstrukce silnice bude ukončena uzavírka     
(a související objízdná trasa) úseku silnice II/346 do Rankova, provoz při II. etapě 
rekonstrukce silnice v křižovatce silnic II/346 a III/3468 bude řízen světelným 
signalizačním zařízením 

- světelné signalizační zařízení v křižovatce silnic II/346 a III/3468 bude instalováno dle 
aktuálního postupu prací, nejdříve však od 15.11.2016 
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3. Bude doplněno a upraveno DZ:  

- dopravní značení (DZ) IP10a (Slepá pozemní komunikace) bude osazeno vždy za hranicí 
poslední křižovatky. Ulice Zahradní bude po dobu trvání uzavírky obousměrná – 
v souvislosti s tímto opatřením bude zneplatněno veškeré související stávající DZ.  

- na silnici č. II/346 v obci Kámen bude po dobu trvání uzavírky umístěna DZ IP22 /Silnice 
II/346 Chotěboř – Rankov uzavřena/ 

- dle aktuální situace bude při II. etapě rekonstrukce silnice doplněno SSZ (soubor značek 
A15, A10, S1) na silnici II/346 v Rankově ze směru od Chotěboře 

4. osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy, bude 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“, TP 143, VL 6.1, VL 6.2, TP 66 a TP 133 a další související 
předpisy a normy. Grafická příloha (situace) je nedílnou součástí tohoto stanovení.  

5. před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá 
vegetace zasahující do průjezdního profilu komunikace, případně do rozhledových polí 
křižovatek. 

6. po ukončení platnosti stanovení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a trvalé 
dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.  

7. značky, světelné signály a dopravní zařízení související s uzavírkou budou umístěny až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to 
možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, 
aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.  

8. značky, které mají svůj význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí 
být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím nebo odstraněním.  

9. za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního 
provozu, bude řádně osvětlena a směrem do vozovky označena červeným světlem a červenými 
odrazkami. Případně lze použít oranžová světla typu 1.  

10. s pracemi smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály 
a dopravní zařízení.  

11. značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 
funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny a musí být provedeny jako retroreflexní.  

12. navržená objízdná trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích, které svojí 
únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací. 

13. každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí 
být předem projednána s Policií ČR, Krajské ředitelství Kraje Vysočina, DI Havlíčkův Brod.  

14. žadatel zajistí havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou 
včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.  

15. po prvních dnech uzavírky bude vyhodnocen dopad uzavírky na dopravu. Pokud si to situace 
vyžádá, bude dopravní značení upraveno, případně doplněno po projednání s Policií ČR a po 
stanovení příslušných správních orgánů. 

16. toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o 
uzavírce provozu, které ve výše uvedené věci vydá příslušný správní úřad.  
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17. odpovědnou osobou za umístění přechodného dopravního značení je pan Milan Šerý, 
Dopravní značení MŠ, s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je pan Tomáš Král, BES s.r.o.,      
tel. 727 838 368.  

Odůvodnění 

Dopravní značení MŠ, s.r.o. (IČO - 27665321), Jihlava - Hruškové Dvory 74, 586 01  Jihlava jako 
zmocněnec společností B E S s.r.o. (IČO-43792553), Sukova 625, 256 01  Benešov (žadatel) podal 
dne 12.10.2016 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v územním obvodu obce 
s rozšířenou působností Chotěboř, a to na silnicích druhé třídy č. II/344, II/346, na silnicích třetí třídy 
č. III/3468, III/3469 a III/34610, dále na místních komunikacích v Chotěboři z důvodu vedení 
objízdných tras při uzavírce provozu silnice II/346 v úseku Rankov – Svinný – Chotěboř. Termín 
umístění přechodného dopravního značení byl žadatelem navržen od 01.11.2016 do 30.11.2016.  

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o úpravu, 
ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě 
se písemně vyjádřil příslušný orgán - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní 
odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, stanoviskem č. j.: č.j.: KRPJ-90157-9/ČJ-2014-161606 
ze dne 12.10.2016.  

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší správní 
úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 
Vzhledem k výše uvedenému stanovil Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků 
přechodnou úpravu provozu na komunikacích tak, jak je shora uvedeno.  

 

Poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení 
§ 77 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích).  

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního 
řádu).      

 
 
otisk úředního razítka 
 

 
 
 

                           Za správnost vyhotovení:  
Ing. Bc. Pavel Málek v. r.               Ing. Hana Pilařová 
     vedoucí odboru          
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Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce Městského úřadu Chotěboř vyvěšeno na dobu nejméně 5 
dnů. Toto opatření nabývá účinnosti pátý den ode dne vyvěšení.  

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: …………………. 

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků. 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského 
úřadu Chotěboř.  

 

Obdrží: 

Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
 
Žadatel: 

B E S s.r.o., Sukova 625, 256 01  Benešov, prostřednictvím zástupce: Dopravní značení MŠ, s.r.o., Jihlava - 
Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava 
 
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Obec Čachotín, Čachotín 77, 583 01  Chotěboř 
Obec Jilem, Jilem 55, 583 01  Chotěboř 
Obec Nejepín, Nejepín 21, 583 01  Chotěboř 
Obec Vepříkov, Vepříkov 53 , 583 01  Chotěboř  
 
Dotčené orgány: 

Policie České republiky, Krajské ředitelství Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní 
inspektorát, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod 
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