
Městský úřad  Pelhřimov
oddělení silničního hospodářství
Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Č.j.: MPe/OSH/207/2021-2/OOP/Sv      V Pelhřimově dne 17.5.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění 
připomínek nebo námitek

Městský úřad  Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, Pelhřimov podle ust. § 124, 
odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě žádosti od právnické osoby Obec Bořetín, IČ 
004 76 439, Bořetín 69, 394 70 Kamenice nad Lipou zastoupené na základě doložené plné moci 
právnickou osobou HPN projekt s.r.o., IČ 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň podané dne 
13.5.2021, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘ Kraje Vysočina, Územní odbor 
Pelhřimov - Dopravní inspektorát ze dne 23.2.2021, č.j. KRPJ-4517-4/ČJ-2021-161706-DING a po 
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77, odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona v návaznosti na 
ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád) připravil návrh opatření obecné povahy pro: 

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici č. III/12823 v obci Bořetín 
doplněním a odstraněním dopravního značení takto:

 
Umístění DZ dle přiložených situací a fotodokumentace:  
- umístění dopravní značky A22 (Jiné nebezpečí) + E17 (Nedostatečný průjezdní profil 

vozovky)
- doplnění silniční obruby (150/250/1000 mm) podél kaple 
- doplnění směrových sloupků Z11a/b podél kaple u silnice č. III/12823 
- odstranění zpomalovacího krátkého příčného prahu Z12 včetně veškerého příslušného 

svislého dopravního značení
- umístění odrazového zrcadla (1000 x 800 mm)
- nahrazení dopravního značení na místní komunikaci P4 (Dej přednost v jízdě) dopravním 

značením P6 (Stůj, dej přednost v jízdě!)

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Důvod: doplnění a úprava dopravního značení na návrh obce

Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona, vyhlášky MDS č. 
294/2015 Sb., kterou se provádí zákon a bude splňovat požadavky ČSN EN12899-1 „Stálé svislé 
dopravní značení“ a další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích.“- TP 65 vydaných Centrem dopravního výzkumu.

Osazení dopravního značení bude na výzvu osoby zodpovědné za provedení této místní úpravy 
provozu zkontrolováno Městským úřadem Pelhřimov, oddělením silničního hospodářství.

Osazení dopravního značení provede žadatel na své náklady, odpovědná osoba: Jan Cimbůrek, Obec 
Bořetín, tel.: 606 735 707.

Termín osazení dopravního značení: dopravní značení bude osazeno po nabytí účinnosti opatření 
obecné povahy.



Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření 
dotčeného správního úřadu vyžadovaní zvláštními předpisy.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu 
stanovuje Městský úřad Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, 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 Pelhřimov, oddělení silničního hospodářství, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov.

                                                                                               Bohumil Svoboda
                                                                                     úředník oddělení silničního hospodářství
                                                                                                         MěÚ Pelhřimov

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí 
být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pelhřimov a Obecního úřadu Bořetín po dobu 15 dnů.

Na úřední desce:

Vyvěšeno dne…………………                              Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

V elektronické podobě:

Vyvěšeno dne…………………                              Sejmuto dne…………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení v elektronické podobě:

Příloha: grafická příloha 3x + fotodokumentace 3x – zveřejněno pouze elektronicky

Vrátit potvrzení zdejšímu odboru!

Rozdělovník:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI, Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov
 MěÚ Pelhřimov, kancelář starosty a tajemníka, Masar. nám.1, 393 01 Pelhřimov, úřední deska
 Obecní úřad Bořetín, Bořetín 69, 394 70 Kamenice nad Lipou, úřední deska 
 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., IČ 000 90 450, pracoviště Pelhřimov, 

Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov
 HPN projekt s.r.o., IČ 015 12 595, Obrataň 93, 394 12 Obrataň

Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel:565 351 303, e-mail:svoboda.b@mupe.cz, www: www.mupe.cz
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