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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
připomínek nebo námitek
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“)
příslušný podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“) po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajským ředitelstvím
policie kraje Vysočina, Územním odborem Havlíčkův Brod, Dopravním inspektorátem pod č. j.
KRPJ-12034-6/ČJ-2022-161606-MULL ze dne 24. 10. 2022 a v souladu s ustanovením § 77
odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon
o silničním provozu a § 171 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 silnici první třídy I/34 u obce Česká Bělá v cca km
129,300 provozního staničení ve směru od obce Krátká Ves spočívající ve výměně pozic
stávajícího SDZ č. B21a („Zákaz předjíždění“) a SDZ A 24 („Náledí“) s dodatkovou
tabulkou E 4 (délka úseku 1 km).
Důvod: Zajištění včasného a plnohodnotného varování a upozornění účastníků silničního
provozu na nebezpečí dle dopravního značení
Instalaci dopravního značení provede: odborná společnost na dopravní značení dle výběru
vlastníka komunikace
Odpovědná osoba: Jiří Dolejší (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava), telefonní číslo:
724 503 752

Odůvodnění
Krajský úřad obdržel od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 659 93 390, Na Pankráci 56, 145 05
Praha 4 dne 2. 11. 2022 podnět ke stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/34
u obce Česká Bělá v cca km 129,300 provozního staničení ve směru od obce Krátká Ves
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spočívající ve výměně pozic stávajícího SDZ č. B21a („Zákaz předjíždění“) a SDZ A 24
(„Náledí“) s dodatkovou tabulkou E 4 (délka úseku 1 km).
Změna místní úpravy provozu vychází z posouzení situace v daném místě v rámci bezpečnostní
inspekce provedené Policií ČR, DI Havlíčkův Brod pod č. j. KRPJ-12034-5/ČJ-2022-161606MULL ze dne 3. 2. 2022.
Dne 24. 10. 2022 vydala k navržené místní úpravě provozu souhlasné stanovisko Policie ČR,
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát
pod č. j. KRPJ-12034-6/ČJ-2022-161606-MULL.
Krajský úřad po projednání s dotčeným orgánem a po posouzení situace v souladu
s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu konstatuje, že pro bezpečnost a plynulost
provozu v daném místě je třeba stanovit místní úpravu provozu navrženým způsobem.
Podklady k opatření obecné povahy jsou k dispozici k nahlédnutí na krajském úřadě, Žižkova
1882/57, 586 01 Jihlava v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8:00
do 13:00 hod.

Poučení
Proti návrhu opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. K návrhu je možno uplatit
připomínky a námitky.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1
správního řádu stanovuje krajský úřad pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu 30 dnů ode
dne doručení návrhu opatření obecné povahy, kterým je patnáctý den po vyvěšení na
úřední desce krajského úřadu. K námitkám a připomínkám podaných po termínu se nepřihlíží.
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava
V Jihlavě dne: 7. 11. 2022

Bc. Matěj Petr
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
podepsáno elektronicky

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce krajského úřadu
nejméně po dobu 15 dní.
Příloha: grafická příloha – zveřejněna pouze elektronicky
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis
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Rozdělovník:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní
inspektorát, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
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