Městský úřad Pelhřimov
odbor dopravy
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
Č.j.: OD/1425/2012-3/OOP/Vy
Vyřizuje: Vytisková Gabriela
Telefon: 565 351 177

V Pelhřimově dne 31.7.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy, Pražská 2460 podle ust. § 124, odst. 6 zák. č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti Obce Moravče, IČ 002 48 673, Moraveč 110, podané
dne 18.6.2012, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ, Územní odbor vnější služby Dopravní inspektorát ze dne 14.6.2012, č. j. KRPJ-566164-3/ČJ-2012-161706-DING a po posouzení
žádosti v souladu s ustanovením § 77, odst. 1, písm. c) zákona v návaznosti na ustanovení § 171 a §
173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 9b v obci Moraveč v rozsahu
uvedeném v přiložené situaci a to takto:
-

odstranění stávajícího DZ B13 (5t) – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez (5t)

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Důvod: Problém v přístupu k polním a lesním pozemkům.
Odstranění dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona, vyhlášky MDS
č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon a bude splňovat požadavky ČSN EN12899-1 „Stálé svislé
dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na
pozemních komunikacích vydání II.“- TP 65 vydaných Centrem dopravního výzkumu.
Odstranění dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy
provozu zkontrolováno Městským úřadem Pelhřimov, odbor dopravy.
Odstranění dopravního značení provede na místní komunikaci Obec Moraveč, IČ 002 48 673,
Moraveč 110, odpovědná osoba pan Michal Pospíšil, tel.: 606 556 457.
Termín odstranění dopravního značení: dopravní značení bude osazeno a odstraněno po nabytí
účinnosti opatření obecné povahy.
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadovaní zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy obdržel dne 18.6.2012 žádost od Obce Moraveč,
IČ 002 48 673, Moraveč 110 ve věci řešení změny (odstranění) dopravního značení na MK č. 9b

v obci Moraveč. Dne 26.6.2012 oznámil Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy veřejnou vyhláškou
návrh opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek.
V souladu s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil
Městský úřad Pelhřimov, odbor dopravy lhůtu 30 dnů ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek a
námitek tj. do 30.7.2012. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Pelhřimov od 28.6.2012 do 16.7.2012 a Obecního úřadu Moraveč od 29.6.2012 do
26.7.2012.
Do termínu 30.7.2012 nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, proto Městský úřad
Pelhřimov, odbor dopravy oznámil veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení
místní úpravy provozu na MK č. 9b v obci Moraveč z důvodu problémového přístupu k polním a
lesním pozemkům.
Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle
§ 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
otisk úředního razítka

Vytisková Gabriela
úsek silničního hospodářství
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí
být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov a Obecního úřadu Moraveč po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ………………………..

Sejmuto dne ……………………

Razítko, podpis
Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!
Rozdělovník:
• Obec Moraveč, IČ 002 48 673, Moraveč 110
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
Na vědomí:
• MěÚ Pelhřimov, odbor kancelář starosty, Masarykovo nám. 1., 393 01 Pelhřimov, úřední
deska
• Obecní úřad Moraveč, Moraveč 110, úřední deska

