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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
opatření obecné povahy  

stanovení přechodné úpravy provozu 

 Městský úřad Telč, 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 žadatele, kterým je Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 
00286745, po předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie ČR, 
Krajské ředitelství Kraje Vysočina, ÚOVS, DI Jihlava, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava pod č.j.: KRPJ-
77268-1/ČJ-2017-160706 ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu. V souladu 
s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu  

stanoví přechodnou úpravu provozu na  pozemních komunikacích takto: 

Na místní komunikaci Dvorecká v Telči   

- umístění dopravní značky B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou 
tabulkou E 13 „mimo dopravní obsluhy“ 

za účelem označení úpravy provozu a organizace dopravy, v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy (uložena ve spise). 

Platnost stanovení: v době od 21.8.2017 do 30.09.2017  

Důvod: vyznačení a označení přechodné úpravy provozu k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

Provedení přechodného dopravního značení: bude provedeno v souladu s TP 66.  

 Provede: Město Telč, Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ 00286745 

Investorem a správcem přechodné úpravy provozu stanovené tímto opatřením obecné povahy je žadatel. 
Podmínky: 

1. Dopravní značky, které budou užity, musí odpovídat Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, ČSN EN 12966-1 + A1 
Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143 „Systém hodnocení svislých 
dopravních značek“. 

2. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 
funkčním stavu, v čistotě a správně umístěné; musí být odpovídajícím způsobem aktualizované.  

3. Instalované přechodné dopravní značení bude průběžně kontrolováno zhotovitelem a namátkově 
zástupcem Městského úřadu Telč, odboru dopravy. 

 



 
Odůvodnění 

 Dotčený orgán - Policie ČR, KŘkV, ÚO, DI Jihlava, vydal k situacím změny dopravního značení 
souhlasné stanovisko. 

 Odbor dopravy Městského úřadu Telč projednal předložený návrh přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích a připravil toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením 
obecné povahy veřejnou vyhláškou v rozsahu grafické přílohy v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o 
silničním provozu. Podle tohoto ustanovení správní úřad návrh opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá 
dotčené osoby k podání připomínek, nebo námitek. 

 

Poučení  

 Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovení přechodného 
dopravního značení opatřením obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
                
              ing. Pavel Chromý 
                                                                                                            oprávněná úřední osoba  
Příloha:  1x grafická příloha a souhlas PČR (uložena ve spise) 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu po dobu 15-ti dnů - 
(účinnosti nabývá 5-tým dnem).  
 
 
Datum vyvěšení: ..................................    Datum sejmutí: .................................. 

 
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). 
 
 
............................................................    ........................................................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Telč 
 
Rozdělovník: 

Úřad, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:  Městského úřadu Telč, sekretariát 


