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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

opatřením obecné povahy 
 

        Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o  provozu na pozemních komunikacích"), na základě žádosti ze dne 23.4.2018 podané podnikající 

fyzickou osobou panem Zdeňkem Seckým, IČ: 10463682, Uhry 413, 582 22 Přibyslav, po předchozím 

písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje 

Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-41802-

4/ČJ-2018-161606-MULL dne 26.4.2018, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o 

provozu na pozemních komunikacích  

 

s t a n o v u j e 
  

přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/351 a přilehlých komunikacích v souvislosti s uzavírkou 

spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle přiložené dokumentace. 

 

důvod: 21. ročník mezinárodní motoristické soutěže Rallye POSÁZAVÍ - Memoriál Ing. Karla Švece 

platnost stanovení: 19.6.2017   

 

odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:  

 

Zdeněk Secký, Uhry 413, 582 22 Přibyslav, tel. 603 276 283 

 

Podmínky: 

1) Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

stanovení. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona o provozu na 

pozemních komunikacích, vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, Vl. 

6.1,VL 6.2 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III. 

2) Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, 

Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPJ-41802-4/ČJ-2018-

161606 dne 26.4.2018. Předmětné stanovisko je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

3) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně 

rozeznatelné, pochopitelné a zejména bezpečné. 

4) S akcí, pro níž je místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, 

světelné signály a dopravní zařízení. 

5) Dopravní značení, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umístí až 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, 

musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a 

zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 

O D B O R  D O P R A V Y  

Ú S E K  D O P R A V Y  A  P O Z E M N Í C H  K O M U N I K A C Í  
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6) Při umisťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru 

pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu 

dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru průjezdné. Pokud je to 

možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. 

mimo dopravní špičky. 

7) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné 

předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního 

značení a zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního 

stavu. 

8) Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem akce a po 

jejím ukončení neprodleně odstraněno. V případě zkrácení akce bude neprodleně přechodné dopravní 

značení odstraněno. 

9) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, 

čistotě a musí být správně umístěny. 

 

O d ů v o d n ě n í : 
 

       Dne 23.4.2018 podnikající fyzická osoba pan Zdeněk Secký, IČ: 10463682, Uhry 413, 582 22 Přibyslav, 

podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o přechodnou úpravu provozu na silnici č. II/351 a přilehlých 

komunikacích spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle přiložené dokumentace, 

z důvodu uzavírek pro pořádání akce „21. ročník mezinárodní motoristické soutěže Rallye POSÁZAVÍ - 

Memoriál Ing. Karla Švece“. K žádosti byla připojena grafická příloha s vyobrazeným návrhem osazení 

přechodného dopravního značení.   

       Zdejšímu správnímu orgánu bylo doručeno písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského 

ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného 

pod č.j. KRPJ-41802-4/ČJ-2018-161606 dne 26.4.2018, v němž policie sdělila souhlas s návrhem na 

stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných komunikacích. 

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k 

podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  

Městský úřad Havlíčkův Brod na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné 

povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/351 a přilehlých komunikacích, z důvodu 

pořádání 21. ročníku mezinárodní motoristické soutěže Rallye POSÁZAVÍ - Memoriál Ing. Karla Švece. 

  

P o u č e n í 
 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

 

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 

 

 

 

    Jaroslav Teplan 

  referent úseku 

 dopravy a pozemních komunikací 
 

                                 otisk úředního razítka 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod a 

Obecního úřadu Žižkovo Pole po dobu 15 dnů. 

 

 

příloha: náčrtek dopravního značení  

 

 

Vyvěšeno dne:                  

 

 

 

Sejmuto dne: 

 

 

 

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy. 

 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 

Městského úřadu Havlíčkův Brod. 

 

 

Obdrží: 

- Zdeněk Secký, Uhry 413, 582 22 Přibyslav 

- Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod  

- Obec Žižkovo Pole, Žižkovo Pole 9, 582 22  Přibyslav 

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní 

inspektorát  
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