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Městský úřad Chotěboř 
Odbor dopravy a přestupků 

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

 
 

Č.j.: MCH-32099/2019/ODAP/BJ  

Sp. zn.: 

Dne: 

SZ-MCH-17594/2019/ODAP/BJ 

6. srpna 2019 

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 25.04.2019, kterou podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace, (IČO 00090450), Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, po vyjádření Policie ČR, 

Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního 

inspektorátu, č. j.: KRPJ-44288-1/ČJ-2019-161606-MULL ze dne 12.04.2019, podle § 77 odst. 1 

písm. c) zákona o silničním provozu  

s t a n o v u j e 

místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou 

umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž 

délka přesahuje vyznačenou mez „13 m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“ dle grafické 

přílohy. 

Za podmínek: 

Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkované 

trubce ukotvené do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodržení 

stávajícího průjezdního profilu silnice.  

Důvod stanovení místní úpravy provozu: zajištění bezpečnosti provozu u železničního přejezdu  

v Rozsochatci. V blízkosti železničního přejezdu následuje výjezd na silnici č. II/344 a dání přednosti  
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v jízdě, což neumožňuje vozidlům delším než 13 m bezpečné přejetí železničního přejezdu.    

Odpovědná osoba za umístění: Ilona Rychlíčková, SŽDC Brno, tel.: 602 631 888.   

Termín úpravy: trvale, po nabytí účinnosti opatření obecné povahy.   

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 a v souladu s TP 65 „Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích“.  

2. Instalaci svislého stálého dopravního značení provede odborná osoba, a to dle grafické 

přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.  

Odůvodnění:  

Dne 25.04.2019 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  

(IČO 00090450), Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, žádost o stanovení místní úpravy provozu na 

silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní 

značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13 m“  

s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“ dle grafické přílohy. Důvod stanovení místní úpravy 

provozu zajištění bezpečnosti provozu u železničního přejezdu v Rozsochatci. V blízkosti železničního 

přejezdu následuje výjezd na silnici II/344 a dání přednosti v jízdě, což neumožňuje vozidlům delším 

než 13 m bezpečné přejetí železničního přejezdu.          

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-44288-1/ČJ-2019-161606-MULL ze dne 

12.04.2019 formou souhlasného stanoviska.  

Dne 19.06.2019 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 19.06.2019 do 08.07.2019.  

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

vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy  

č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, 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 vyvěšeno na 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 dopravního značení 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne:  ……………….    Sejmuto dne:  ………………… 

 

Elektronická úřední deska  

Vyvěšeno dne: ………………..    Sejmuto dne: …………………. 

 

Obdrží: 

Žadatel:  

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS: 

PO_R, 3qdnp8g 

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 Čachotín, Čachotín 77, 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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