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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

 
opatření obecné povahy  

 
Návrh stanovení místní 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 a potřeb žadatele, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Oddělení ZSÚ 
Jihlava, Kosovská 16, Jihlava, IČ 000 90 450, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu, 

navrhuje stanovení místní úpravy provozu na  pozemních komunikacích takto: 

Na silnicích  

 III/4038 v úseku u mostu ev.č. 4038 Most přes řeku Moravská Dyje v obci Žatec 

 a  

 III/40622 v úseku u mostu ev.č. 40622-1 Most přes řeku Moravská Dyje v obci Černíč 

změna osazení dopravního značení k vyznačení přípustných hodnot zatížitelnosti mostu evidenčního čísla: 

- 4038-1 Most přes řeku Moravská Dyje v obci Žatec –  DZ B 13 – 17t + E 13 – Jediné vozidlo 28t 

- 40622-1 Most přes řeku Moravská Dyje v obci Černíč –  DZ B 13 – 10t + E 13 – Jediné vozidlo 18t 

         +   B 14  max.nápr. tlak – 7,3t   

 

Platnost stanovení: od stanovení místní úpravy provozu do změny technických parametrů 

Důvod: vyznačení a označení přípustných hodnot zatížitelnosti silničních mostů. 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

Provedení místní úpravy provozu: bude provedeno v souladu s příslušnými TP 

 

Podmínky: 

1. Dopravní značky, které budou užity, musí odpovídat Vyhl. 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, v souladu 
s postupem prací; v případě zkrácení termínu, nebo ukončení prací (uzavírky) budou neprodleně odstraněny.  

 

3. Instalovaná místní úprava provozu bude zkontrolována zástupcem Městského úřadu Telč, odboru dopravy. 
 
 
 

Odůvodnění 
 

 Odbor dopravy Městského úřadu Telč obdržel návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a 
připravil toto stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy veřejnou 
vyhláškou v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu. Podle tohoto ustanovení správní úřad 
návrh opatření obecné povahy oznamuje a vyzývá 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 
             vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                               oprávněná úřední osoba 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Telč, Obecního úřadu 
 Žatec a Obecního úřadu Černíč po dobu 15-ti dnů.  
 
 
 
 
 
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 
        Obecní úřad Žatec 
        Obecní úřad Černíč 
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