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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
o d b o r  d o p r a v y  a  s i l n i č n í h o  h o s p o d á ř s t v í 

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311 
Č.j.:DSH/18813/2013/Ny                                        Bystřice nad Pernštejnem dne 29.10.2013 
 
 
 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Návrh opatření obecné povahy  
/Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích/ 

 
 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu                     
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
zákona o silničním provozu, na základě žádosti firmy Povodí Moravy, s.p. IČ 70890013, 
Dřevařská 11, 601 75 Brno, podané dne 29.10.2013, v souladu s § 77 zák.č. 361/2000 Sb.,  zákona 
o silničním provozu,  zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy 
(dále jen „OOP“), spočívající v umístění dopravních značek na silnicích III. tříd a místních 
komunikacích dle níže uvedené specifikace: 

 
- DZ B19 /Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody/ 

na silnici III/35731, silniční km cca 0,050 vpravo ve směru staničení, k.ú Bystřice nad 
Pernšt. 

- DZ B19 /Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody/ 
na silnici III/35731, silniční km cca 4,850 vlevo ve směru staničení, k.ú. Vítochov 

- DZ B19 /Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody/ 
na místní komunikaci v obci Věstín v sousedství čp.41, parc č. 585/1 k.ú. Věstín 

- DZ B24b /Zákaz odbočování vlevo/ doplněná DZ E13 – MIMO CYKLISTŮ A VOZIDEL 
S POVOLENÍM VLASTNÍKA KOMUNIKACE A POVODÍ MORAVY na silnici 
III/38815, silniční km cca 1,970 vpravo ve směru staničení, k.ú. Karasín 

- DZ B24a /Zákaz odbočování vpravo/ doplněná DZ E13 – MIMO CYKLISTŮ A VOZIDEL 
S POVOLENÍM VLASTNÍKA KOMUNIKACE A POVODÍ MORAVY na silnici 
III/38815, silniční km cca 2,030 vlevo ve směru staničení. K.ú. Vír 

- DZ B4 /Zákaz vjezdu nákladních automobilů/ doplněná DZ E13 /MIMO VEŘEJNOU 
AUTOBUSOVOU DOPRAVU/ na silnici III/38815, silniční km cca 12,690 vlevo ve směru 
staničení, k.ú. Dalečín 

 
� velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 
� provedení dopravního značení: svislé dopravní značení bude instalováno na řádně ukotvené 
pozinkované trubce, dopravní značky budou provedeny v reflexní fólii s životnosti min. 10 let 
� důvod: zajištění ochrany povrchových vod VN Vír I dle opatření obecné povahy „Stanovení 
nových ochranných pásem vodárenské nádrže Vír a zrušení stávajících pásem hygienické ochrany 
vodárenské nádrže Vír“ 
� realizace instalace: instalace bude provedena k tomu oprávněnou osobou 
� odpovědná osoba: Ing. Miluše Hříbková, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno, 
tel.541637238. 
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Podmínky: 
1. Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním 
provozu, vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu a bude 
splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další související předpisy 
a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 65 
vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno.  
2. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, 
vyzve tato osoba MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Odbor dopravy a silničního hospodářství,              
k provedení kontroly. 
3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy. 
 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu v návaznosti na § 39 odst. 1 
správního řádu stanovuje MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Odbor dopravy a 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: 
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Příční 405,                  
593 15 Bystřice nad Pernštejnem. 
 
  
 
 
        Jiří Nykodým 
         zástupce vedoucího odboru dopravy a SH 
                 MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
Přílohy: 
- grafická příloha 
 
Obdrží: 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno – DS  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava – DS  
Obec Dalečín – DS  
Obec Věstín – DS  
Obec Vír – DS  
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS - DI Žďár nad Sázavou – DS  
 
 

Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění námitek musí být 
vyvěšeno na úřední desce města Bystřice nad Pernštejnem a obcí Dalečín, Věstín a Vír  po dobu 
15 dnů. 
 
 
 
 
vyvěšeno …………………………………….. sejmuto …………………………………… 
 
 
 
Vyřizuje: Jiří Nykodým, tel. 566590326 
e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz 
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