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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění 

připomínek nebo námitek 

 

Městský úřad Telč, Odbor dopravy, odbor dopravy, příslušný 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“) na základě žádosti   

 

Obec Strachoňovice, 588 56 Telč, IČ 473 67 407 

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na 
ustanovení § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“) připravil návrh opatření obecné povahy pro 

 
stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Strachoňovice  
 
– spočívající v osazení dopravního značení  

- 3 x DZ IP26a „Obytná zóna“ s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „Platí přednost zprava“  

 

odůvodnění žádosti: dopravní zklidnění dotčené lokality ve středu obce 

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

provedení dopravního značení: dle zásad TP 65 

podmínky: 

1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona o silničním 
provozu, vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu a bude 
splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další související 
předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání 
II.“ – TP 65 vydaným Centrem dopravního výzkumu Brno. 

2. Instalování dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení zkontrolováno 
zástupcem Městského úřadu Telč, odbor dopravy 



3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

 

 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu 
stanovuje Městský úřad Telč, odbor dopravy pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů 
ode dne vyvěšení. K námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží !! 

 

Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: 
Městský úřad Telč, odbor dopravy, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 

 

 
 

            
          Libor B L A B L A  

            vedoucí odboru dopravy 
 
Za správnost vyhotovení: 
Ing. Pavel Chromý 
úředník odboru dopravy 
 
Rozdělovník: 
Obec Strachoňovice, 588 56 Telč, IČ 473 67 407 

 
Dotčený orgán státní správy: 
Policie ČR, KŘkV, DI Jihlava, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava  
 
 
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek 
musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Telč a Obecního úřadu Strachoňovice po 
dobu 15-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.  
 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb. (správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne :       Sejmuto dne : 
 
 
 
 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky 
(po sejmutí vrátit vyhlášku stavebnímu úřadu) 


