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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 

Návrh opatření obecné povahy  
/Stanovení přechodné 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 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové 
organizace, IČ 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, podané dne 14.3.2016, 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 dopravní značení a zařízení dle níže 
uvedené specifikace: 

 
- místní úprava provozu na silnicích II. a III. tříd z důvodu označení zatížitelnosti na mostech 

dle níže uvedené specifikace: 
 Vyznačení zatížitelnosti na mostech a označení objektů evidenčním číslem řeší závazná                             
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací (září 1996) a Technické 
podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2002). 
Požadavky týkající se kompletních dopravních značek (včetně podpěrných sloupků), dopravních 
značek (štítů značek včetně činné plochy), štítů (bez činné plochy) a jiných hlavních částí 
(retroreflexních fólií, sloupků a vnějších svítidel) stanovuje závazná ČSN EN 12899-1 (73 7030) 
Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky (říjen 2008) 
Provedení svislých dopravních značek upravují vzorové listy VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních 
komunikací – Vybavení pozemních komunikací – Svislé dopravní značky (CDV Brno 2002) 
§ 9 odst. 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích : Zákazové značky jsou n) "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez" (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka 
č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou "Text" (č. E 12) s nápisem "Jediné vozidlo ... t", smí do takto 
označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost 
všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.  

 
 
 o) Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu 
přesahuje vyznačenou mez" (č. B 14), 

 
 
 Na značku B 13 se uvede hodnota normální zatížitelnosti, na dodatkovou tabulku E 12 hodnota 
výhradní zatížitelnosti a na značku B 14 zatížitelnost na jednu nápravu. Hodnoty na značce B 13                    
a dodatkové tabulce E 12 se uvádí v celých tunách, na značce B 14 v desetinách tun. 



 

 

 
Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o silničním 

provozu, vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, bude splňovat 
další související předpisy a normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích – TP 65“ vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno.  

 
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 OOP 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 silničního hospodářství 
                          MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
 
 
Obdrží: 
Město Bystřice nad Pernštejnem 
Obec Vír – IDDS 
Obec Rožná – IDDS 
Obec Věžná – IDDS  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS - DI Žďár nad Sázavou – IDDS 
  
Toto oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění námitek musí být vyvěšeno na 
úřední desce města Bystřice nad Pernštejnem po dobu 15 dnů. 
 
 
 
vyvěšeno …………………………………….. sejmuto …………………………………… 
 
 
Vyřizuje: Jiří Nykodým, tel. 566590326, e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz 

mailto:jiri.nykodym@bystricenp.cz

		2016-03-14T08:20:07+0000
	Not specified




