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OZNÁMENÍ VE EJNOU VYHLÁŠKOU 

opat ení obecné povahy  
 

Návrh stanovení místní úpravy provozu 

M stský ú ad Tel , odbor dopravy p íslušný podle § 124 odst. 6 zákona . 361/2000 Sb.  
o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon  (dále jen „zákon o silni ním 
provozu“) na základ  žádosti žadatele, kterým je Obec Lhotka, Lhotka 11, 588 56  Tel , I  003 73 800, 
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu  

 

navrhuje stanovení místní úpravu provozu na  pozemních komunikacích takto: 

V obci Lhotka na místních komunikacích 

- dopln ní dopravního zna ení dle žádosti p edložené a zpracované  žadatelem 

o DZ B4 (12t) + E 13 (Mimo vozidel s povolením Obecního ú adu Lhotka) 

 viz. p íloha     

Osazení dopln ného DZ provede žadatel. 

Platnost stanovení: od stanovení místní úpravy provozu tímto opat ením obecné povahy 

D vod: zvýšení bezpe nosti provozu 

Velikost dopravního zna ení: základní rozm rová ada. 

Provedení místní úpravy provozu: bude provedeno v souladu s p íslušnými TP 

 

Podmínky: 

1. Dopravní zna ky, které budou užity, musí odpovídat Vyhl. 294/2015 Sb., kterou se provád jí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, SN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní zna ení, SN EN 
12966-1 + A1 Svislé dopravní zna ení – Prom nné dopravní zna ky, technické podmínky 143 „Systém 
hodnocení svislých dopravních zna ek“. 
 

2. Instalovaná místní úprava provozu bude zkontrolována zástupcem M stského ú adu Tel , odboru 
dopravy nebo zástupcem policejního orgánu vydávajícího závazné stanovisko k dané úprav  provozu. 



 
Od vodnní 

 
 M stský ú ad Tel , odbor dopravy, obdržel návrh místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích a p ipravil toto stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci opat ením obecné 
povahy ve ejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silni ním provozu.  

 Policie R, K kV, ÚO, DI Jihlava se k situacím zm ny dopravního zna ení písemn  vyjád ila a 
navrženou místní úpravu dopravního zna ení odsouhlasila souhlasným stanoviskem pod .j. KRPJ -
132849-1/J-2019-160706. 

 

Pou ení  

 Proti opat ení obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb. správní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpis  nelze podat opravný prost edek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu 
stanovení p echodného dopravního zna ení opat ením obecné povahy nabývá ú innosti pátým dnem po 
dni vyv šení ve ejné vyhlášky. 

 
                
                        ing. Pavel Chromý 
                                                                                                             vedoucí odboru dopravy  
               oprávn ná ú ední osoba 
 
P íloha:  1x grafická p íloha  
 
 
 
Toto opat ení obecné povahy musí být vyvšeno na ú ední desce Mstského ú adu Tel  a Obecního 
ú adu Lhotka po dobu 15-ti dn .  
 
 
 
 
 
Datum vyv šení: ..................................    Datum sejmutí: .................................. 

 
Sou asn ú ad pro vyvšení a podání zprávy o vyvšení potvrzuje, že tato písemnost byla 
zve ejnna zp sobem umož ujícím dálkový p ístup, podle vty druhé § 25 odst. 2 zákona . 
500/2004 Sb. (správní ád). 
 
 
 
............................................................    ........................................................... 
Podpis oprávn né osoby, potvrzující vyv šení   Podpis oprávn né osoby, potvrzující sejmutí 
Razítko:       Razítko: 
 
 
Právní ú inky doru ení má výhradn doru ení ve ejnou vyhláškou prost ednictvím ú ední desky 
Mstského ú adu Tel  
 
 
Rozdlovník: 

- Úad, pro vyv šení a podání zprávy o datu vyv šení a sejmutí:  M stského ú adu Tel , sekretariát 
         Obecní ú ad Lhotka 
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