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Oprávněná úřední osoba: Zemanová Nikola, Ing. 565 455 128  Pacov, dne 14. 7. 2022 

 

dle rozdělovníku 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění  

připomínek nebo námitek 

Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče Městského úřad Pacov, jako místně příslušný 

správní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který dne 10. 6. 

2022 podala 

Obec Vysoká Lhota, IČO 00511374, Vysoká Lhota 17, 395 01 Vysoká Lhota, 

kterou zastupuje firma Značky Vysočina s.r.o., IČO 01526588, Bezděkov 12, 589 01 Pavlov 

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 

a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

opatřením obecné povahy 

s t a n o v í 

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích 

        komunikace: místní komunikace poblíž parcelního čísla 257/1  

akce: zřízení rozhledového zrcadla 1000 x 800 mm  

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 

1. Místní úprava provozu je realizována v souladu se stanoviskem Policie ČR č. j. KRPJ – 39440 – 2/ČJ 

– 2022 – 161706 - DING 

2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 

značení musí splňovat příslušné technické normy. 

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního 

opatření, odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný Ing. Martin Plášil, tel.: 702 178 626. 

5. Po osazení místního dopravního značení je nutno informovat orgán Policie ČR. 

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní 

značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité 

osazení stanoveného dopravního značení.  

Odůvodnění: 

Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění 

bezpečnosti silničního provozu v souladu se stanoviskem policie ČR. K návrhu přiložil jednoduchou 

projektovou dokumentaci.  

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Policie ČR č. j. KRPJ – 39440 – 2/ČJ – 2022 – 161706 - DING 
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Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu. 

Poučení: 

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 

dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 

V souladu s ustanovením § 172 správního řádu stanovuje Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního 

prostředí a památkové péče pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu do 30 dnů ode dne vyvěšení. 

K námitkám a připomínkám podaných po termínu se nepřihlíží. 

 

Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podávejte písemnou formou na adresu: Městský 

úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov. 

 

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí být 

vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pacov a Obecního úřadu Vysoká Lhota po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Pejša 

vedoucí odboru výstavby, ŽP a PP 

 

 

Vyvěšeno dne:     Sejmuto dne: 

 

 

……………………………..     …………………………… 
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 

Razítko:      Razítko: 

 

  

 

Příloha: 

- Situace dopravního značení. 

 

Obdrží: 

navrhovatelé 

Obec Vysoká Lhota, IDDS: dfwbgwq 

 sídlo: Vysoká Lhota č. p. 17, 395 01 Pacov 

Značky Vysočina s.r.o., IDDS: i7hsww2 

 sídlo: Bezděkov č. p. 12, Pavlov, 589 01 Třešť 

 

dotčené orgány státní správy 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

x9nhptc 

 sídlo: Pražská č. p. 1738, 393 01 Pelhřimov 

 

k vyvěšení na úřední desce 

Městský úřad Pacov, IDDS: xbtbhcm 

 sídlo: nám. Svobody č. p. 320, 395 01 Pacov 

Obecní úřad Vysoká Lhota, IDDS: dfwbgwq 

 sídlo: Vysoká Lhota č. p. 17, 395 01 Pacov 
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