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Veřejná vyhláška  

 
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy  

 
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, příslušný dle ustanovení § 124 odst. 
1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 
zákona ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních 
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“), po 
projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, 
Územního odboru Třebíč, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPJ – 26680 - 1/ČJ – 2016 – 
161006 ze dne 07. 03. 2016 a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 
„správní řád“) oznamuje 

 
návrh stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/390 obce 

Kamenná a její místní části Klementice 
 
Místní úprava provozu se navrhuje ve stejném rozsahu, jako je stávající osazení dopravního 
značení (dále jen „DZ“).  
 
Nově navrhované umístění DZ: 
 

1. DZ A12b Děti + B 20a Nejvyšší dovolená rychlost (30km) – místní komunikace v obci, 
v bezprostřední blízkosti hřiště – v obou směrech 

2. DZ P2 – silnice II/390 v obci, před křižovatkou v blízkosti budovy Obecního úřadu 
Kamenná (současně se navrhuje odstranění DZ E 2d Tvar dvou křižovatek z DZ P2 před 
první ze dvou křižovatek) 

  
    

Odůvodnění 
 
Dne 09. 03. 2016 podal žadatel: STANAZNAK s.r.o., Novodvorská č.p.1068/7, Nové Dvory, 
674 01 Třebíč 1, IČ 26235102, žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 
obce Kamenná a její místní části Klementice z důvodu zřízení pasportu dopravního značení 
obce, revize stávajícího dopravního značení a doplnění nového dopravního značení, které 
vyplývá z potřeb obce.  
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, místní úpravu provozu na pozemních komunikacích 
stanoví příslušný orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a 
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zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim 
nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od 
obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  
 

 

Poučení 
 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšího úřadu písemné připomínky. 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického 
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření 
obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke zdejšímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
Podklady pro stanovení místní úpravy provozu jsou k dispozici na odboru dopravy a 
komunálních služeb MěÚ Třebíč, Karlovo nám. 55, budova B, III. poschodí, č. dveří 307, 
v pondělí a středu 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod. Návštěvu mimo úřední dny je třeba domluvit 
předem telefonicky. 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
Jitka Matejová 
úředník odboru dopravy a komunálních služeb 
 
 
Rozdělovník 
STANAZNAK s.r.o., Novodvorská č.p.1068/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč 1 
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického č.p.2627/46, 58601 Jihlava 1 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, 58601 Jihlava 1 
Obec Kamenná, Kamenná č.p.70, 67503 Budišov u Třebíče  
 
 
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu 

Třebíč a Obecního úřadu Kamenná po dobu 15 dnů. 

Příloha: 

grafický návrh dopravního značení 

 

Vyvěšeno dne: .............................................Sejmuto dne:.............................................................. 

 

Razítko, podpis: 
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