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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy (dále jen „zdejší úřad“), dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona a v souladu s § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví
místní úprava provozu na místních komunikacích
městyse Rokytnice nad Rokytnou umístěním dopravního značení zákazu vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez – B13 (7,5t), do obytné zástavby
městyse a na příjezdovou cestu ze silnice I/23.

Odůvodnění
Dne 27. 02. 2014 podal žadatel: Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou
č.p.67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou, IČ 00290360, jako vlastník dotčených komunikací,
žádost o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích městyse Rokytnice nad
Rokytnou. Úprava se týká osazení dopravního značení zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez – B13 (7,5t) do obytné zástavby městyse a na příjezdovou
cestu ze silnice I/23. K tomuto podání žadatel předložil důvodovou zprávu a posudek
autorizovaného technika pro dopravní stavby.
Žadatel má záměr ochránit místní komunikace před provozem těžkých silničních motorových
vozidel, která při příjezdu do obce po silnici III/4107 a II/410 nepoužívají pro napojení na silnici
I/23 silnici III/4056, ale zkrácenou trasu místními komunikacemi. Provoz těžkých nákladních
vozidel ohrožuje bezpečnost silničního provozu a zároveň technický stav komunikací. V lokalitě
se nachází sportovní hřiště, koupaliště, vozidla projíždějí po hrázi rybníka. Dopravní omezení,
které vznikne osazením dopravního značení B13, bude umístěno v místech, kde lze zvolit
alternativní trasu mimo obytnou zástavbu, a to po silnici III/4056. Umístění dodatkové tabulky
„Mimo dopravní obsluhu“ umožní vjezd oprávněným nákladním vozidlům. Součástí osazení
nového dopravního značení je zároveň umístění dopravního značení zákazu stání – B29 do
prostoru směrového oblouku komunikace u koupaliště, kde zaparkovaná vozidla působí jako
překážka výhledu. Na spojce k silnici I/23 bude umístěno nové dopravní značení začátku a
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konce obce IS 12a,b.
Pro stanovení místní úpravy provozu bylo opatřeno kladné písemné vyjádření Policie ČR, KŘP
Kraje Vysočina, územního odboru vnější služby, dopravního inspektorátu Třebíč ze dne 20. 02.
2014, č. j. KRPJ – 20449 – 1/ČJ – 2014– 161006, včetně grafického zpracování umístění
dopravního značení.
Žadateli bude vyhotoveno Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které bude
obsahovat technické podmínky pro umístění dopravního značení.
Zdejší úřad v této věci oznámil dne 10. 03. 2014 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné
povahy a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek. Oznámení bylo sňato dne 26. 03. 2014,
žádné připomínky ani námitky nebyly uplatněny.

Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“
Jitka Matejová
úředník odboru dopravy

Rozdělovník:
Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č.p.67, 67525 Rokytnice nad
Rokytnou
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Vrchlického č.p.2627/46, 58601 Jihlava 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Záznam o vyvěšení vyhlášky:
Vyhláška na úřední desce města Třebíč a městyse Rokytnice nad Rokytnou
- vyvěšena dne: ...........................................................
- sňata dne:..................................................................
Obecní úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou se žádá o bezodkladné vyvěšení této veřejné
vyhlášky na úřední desce obce a poté o její vrácení MěÚ Třebíč, odboru dopravy, s potvrzením
o jejím vyvěšení a o jejím sejmutí.
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