Městský úřad Humpolec
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

č.j. MUHU/18597/2020/Jt s.z. ODSH/3062/2020
úředně oprávněná osoba: Ing. Tomáš Janák

V Humpolci 10.7.2020

Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění námitek
nebo připomínek
Městský úřad Humpolec, odbor dopravy a SH příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“) oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na
silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích dle §77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu
podaného Obcí Staré Bříště, Staré Bříště 11, Humpolec, IČ: 00511234 dne 3.7.2020, po
projednání návrhu s příslušným orgánem Policie ČR dne 11.3.2020 č.j. KRPJ-31409-2/ČJ2020-161706-DING, v souladu s ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
oznamuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na
silnici II/347 v obci Staré Bříště v km cca 33,185 – 33,214 podle přiložené situace a
v tomto rozsahu:
Předmětem návrhu je umístění nového dopravního značení pro nově budovanou
autobusovou zastávku v obci Staré Bříště.
Jedná se o umístění vodorovné dopravní značky (DZ) V 11a – Zastávka autobusu nebo
trolejbusu a svislé DZ IJ 4b – Označník zastávky.
Dopravní značení bude provedeno jako stálé svislé dopravní značení v základní
rozměrové řadě.
Důvodem je výstavba nové autobusové zastávky.
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Obec Staré Bříště, Staré
Bříště 11, Humpolec, IČ: 00511234, Václav Honzl, starosta, tel.: 724 369 347.
Podmínky pro osazení dopravního značení:
1) Dopravní značení (jeho poloha) bude provedena dle přiložené situace, která bude
žadateli předána po nabytí účinnosti stanovení.
2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé
barvy nebo s metalizovaným povrchem a nesmí zasahovat do průjezdního profilu
komunikace.

č.j. MUHU/18597/2020/Jt s.z. ODSH/3062/2020

3) Vodorovné DZ V11a bude provedeno v bílé barvě.
4) Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů
č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62
zákona o silničním provozu a TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích) a TP 133 (Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích).
V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k výše uvedenému návrhu
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemně
zdůvodněné námitky ke správnímu orgánu; ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky. Lhůta pro podání námitek
či uplatnění připomínek je 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.
Zmeškání úkonu nelze prominout.
Námitky či připomínky podávejte písemnou formou k MěÚ Humpolec, odboru dopravy a
SH, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec.
V Humpolci 10.7.2020
Ing. Tomáš Janák v.r.
referent odboru dopravy a SH
Příloha: 1x situace
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15
dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Humpolec a zveřejněno
též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mesto-humpolec.cz
Po sejmutí vyhlášku obratem zašlete MěÚ Humpolec ODSH.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne ...................................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

………………………...

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

………………………..

Obdrží:
Žadatel:
Obec Staré Bříště, Staré Bříště 11, Humpolec
Pro vyvěšení na úřední desce, včetně způsobu umožňující dálkový přístup:
Město Humpolec, Horní nám. 300, Humpolec
Obec Staré Bříště, Staré Bříště 11, Humpolec

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Janák
Datum: 10.07.2020 09:17:01 +02:00
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