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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
o d b o r  d o p r a v y  a  s i l n i č n í h o  h o s p o d á ř s t v í 

Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311 
Č.j.:  9836/2020                                                         Bystřice nad Pernštejnem dne 11.6.2020 
 
 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 

Opatření obecné povahy  
/Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích/ 

 
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 

příslušný správní úřad dle ustanovení  § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu                      
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, dále jen zákona o provozu                             
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti firmy DoZBos 
s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, podané dne 10.6.2020, po 
předchozím projednání s příslušným orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. s Krajským 
ředitelstvím policie kraje Vysočina, ÚOVS – DI Žďár nad Sázavou a po posouzení žádosti 
v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, v návaznosti na ustanovení §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád,  

stanovuje 
 

- přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v ORP 
Bystřice nad Pernštejnem, spočívající v označení uzavírky a objížďky, po dobu úplné 
uzavírky silnice III/38815 v obci Vír, v termínu od 18.6.2020 do 31.10.2020, dle 
projednané projektové dokumentace, která je k nahlédnutí u správního orgánu, z důvodu 
realizace stavby „III/38815 Vír, most ev.č. 38815.2“, za níže stanovených podmínek: 

 
a) Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s projednanou dokumentací a dále 
s TP 66, TP 65, Vyhláškou číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a bude odpovídat  ČSN EN 12899-1, ČSN 12966, ČSN 73 6021                 
a ČSN EN 1436. 
b) Instalované dopravní značky budou min. v základní velikosti o minimální retroreflexi fólie 
R´1. Užité podpěrné sloupky budou opatřeny červenobílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně 
třídy R1´ o šíři od 0,10 do 0,20 m. Tyto budou buď pevně ukotveny s ohledem na užité značení 
nebo bude užito stojanů a podkladních desek schváleného provedení. Stabilita přenosných 
dopravních značek včetně podpěrné konstrukce musí odolat při osazení v obci tlaku větru                
W1 = 0,25 kN/m2, při osazení mimo obec tlaku větru  WE = 0,42 kN/m2. 
c) Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, ze dne 8.6.2020, vydaného 
pod Č.j.: KRPJ-59043-1/ČJ-2020-161406-DING. 
d) Dopravní značky a dopravní zařízení, které mají význam jen v časově omezené době, musí 
být mimo tuto dobu zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním. Po ukončení akce bude 
neprodleně uvedeno dopravní značení do původního stavu.  
e) Dopravní značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, 
v čistotě a správně umístěny. 
f) Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, si 
vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, 
upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem. 
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g) Dopravní značení a zařízení bude realizováno k tomu oprávněnou osobou. 
h) Odpovědná osoba: DoZBos s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, 

kontaktní osoba: Miroslav Otruba, tel. 606087797.  
 

Odůvodnění: 
Na základě žádosti firmy DoZBos s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 17, 680 01 

Boskovice, podané dne 10.6.2020, stanovil Městský úřad  Bystřice nad Pernštejnem, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad, přechodnou úpravu provozu na 
silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích v ORP Bystřice nad Pernštejnem, spočívající 
v označení uzavírky a objížďky, po dobu úplné uzavírky silnice III/38815 v obci Vír. 

Návrh byl dne 8.6.2020 projednám s příslušným orgánem bezpečnosti silničního provozu,      
tj. Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina v Jihlavě, ÚOVS-DI 
Žďár nad Sázavou. 

Na základě posouzení žádosti rozhodl zdejší úřad a stanovil podmínky přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno, mimo jiné s tím, že dopravní 
značení a zařízení bude odpovídat příslušným normám, dále bude umístěno na odpovídajících 
nosičích a v souladu s příslušnými platnými právními a technickými předpisy. Platnost tohoto 
stanovení omezil na období od 18.6.2020 do 31.10.2020. 

 
Poučení o opravném prostředku 
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek. Dle § 77 odst. 5) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích                    
a o změnách některých zákonů, toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
 OTISK  RAZÍTKA 
                      Jiří Nykodým 
                    Odbor dopravy  

      a silničního hospodářství 
          MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
 
Vyvěšeno  ……………………………………..  
 
 
Sejmuto  …………………………………….. 
 
Obdrží : 
DoZBos s.r.o., , Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice – IDDS  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. oganizace, Kosovská 1122/16, Jihlava – IDDS 
Obec Dalečín – IDDS  
Obec Ubušínek – IDDS  
Obec Sulkovec – IDDS  
Obec Nyklovice – IDDS  
Obec Rovečné – IDDS  
Obec Věstín – IDDS  
Obec Vír – IDDS  
Obec Chlum - Korouhvice – IDDS  
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS-DI Žďár nad Sázavou – IDDS  
 
 
Vyřizuje: Jiří Nykodým 
tel. 566590326 
e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz 
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