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Městský úřad Chotěboř 
Odbor dopravy a přestupků 

Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
 
 

Č.j.: MCH-12300/2023/ODAP/BJ  
Sp. zn.: 
Dne: 

SZ-MCH-2751/2023/ODAP/BJ 
13. března 2023 

Vyřizuje: Blažejovská Jarmila 
Telefon: 569641168 
E-mail: blazejovska@chotebor.cz 
 

 

 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

Opatření obecné povahy 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán pro stanovení 

místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6, zákona  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  

(dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti, kterou podal 

TANNACO, a.s., (IČO 61677272), Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady 1, zast. SEDOZ DZ s.r.o., 

(IČO 24218537), Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, ze dne 07.03.2023 ve věci stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a po předchozím projednání a písemném 

vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův  

Brod, Dopravního inspektorátu pod č.j.: KRPJ-15426-7/ČJ-2020-161606-MULL ze dne 27.02.2023  

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu  

s t a n o v u j e  

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním odvodu obce s rozšířenou 

působností Chotěboř, a to na silnicích č. III/34428, III/34430, III/34520, III/34521, III/34522, III/34529, 

III/34524, II/345 a III/34517, a přilehlých místních komunikacích dle grafické přílohy, z důvodu 

úplné uzavírky silnice třetí třídy č. III/34428 mezi obcemi Jeřišno a Chuchel v rámci stavební akce 

„III/34428 Chuchel – most ev. č. 34428-1“ - rekonstrukce mostu.   

Stanovení je platné na dobu: od 01.04.2023 do 30.06.2023     

za následujících podmínek:   

1. osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy, bude v souladu 

s ustanovením zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 

„Stálé svislé dopravní značení“, 143, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3, TP 66 a TP 133 a další 

související předpisy a normy. Dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz  

na pozemních komunikacích. Grafická příloha je nedílnou součástí tohoto stanovení,  
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2. navržená objízdná trasa musí splňovat podmínky dané ustanovením § 24 odst. 4 zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – musí být technicky řádně zabezpečena  

a provozu vyhovující zejména s ohledem na únosnost mostních objektů s výhradní zatížeností  

min. 48 tun,  

3. před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá 

vegetace zasahující do průjezdného profilu komunikace, případně do rozhledových polí 

křižovatek, 

4. vedení objízdné trasy musí být po celou dobu umístění přechodného dopravního značení/ 

zařízení koordinováno s ostatními plánovanými či již probíhajícími akcemi na dotčených 

komunikacích, 

5. při snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka 

silničního provozu a bude řádně osvětlena,  

6. s pracemi smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny přechodné dopravní 

značky, světelné signály a dopravní zařízení,  

7. stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, je nutné 

předepsaným způsobem zneplatnit, 

8. žadatel zajistí havarijní službu pro případ závady na dopravním značení /zařízení a případnou 

včasnou reakci na změnu dopravních podmínek,  

9. po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení a zařízení bude přechodné 

dopravní značení a zařízení ihned odstraněno a stávající trvalé dopravní značení bude 

uvedeno do původního stavu, 

10. každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí 

být předem projednána s Policií ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Havlíčkův 

Brod,  

11. DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění 

PDZ, případně na změnu vedení objízdné trasy dle aktuálních požadavků s ohledem  

na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

12. za osazení stanoveného přechodného dopravního značení odpovídá Ing. Dušan Král,  

TANNACO, a.s., tel.: 775 706 052. 

Odůvodnění   

TANNACO, a.s., (IČO 61677272), Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady 1, zast. SEDOZ DZ s.r.o.,  

(IČO 24218537), Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8 (žadatel), požádal dne 07.03.2023  

o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v územním obvodu obce s rozšířenou působností 

Chotěboř, a to na silnicích č. III/34428, III/34430, III/34520, III/34521, III/34522, III/34529, III/34524, 

II/345 a III/34517, a přilehlých místních komunikacích dle grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky 

silnice třetí třídy č. III/34428 mezi obcemi Jeřišno a Chuchel v rámci stavební akce „III/34428  

Chuchel – most ev. č. 34428-1“ - rekonstrukce mostu. Termín byl žadatelem navržen od 01.04.2023 

do 30.06.2023.          

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o úpravu, 

ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě 

se písemně vyjádřil příslušný orgán - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní 

odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, stanoviskem č.j.: KRPJ-15426-7/ČJ-2020-161606-MULL 

ze dne 27.02.2023.  
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Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší 

správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek  

nebo námitek. Vzhledem k výše uvedenému stanovil Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy  

a přestupků přechodnou úpravu provozu na komunikacích tak, jak je shora uvedeno.  

Poučení 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení 

§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích).  

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního 

řádu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Za správnost vyhotovení:  

Ing. Bc. Pavel Málek v. r.                     Jarmila Blažejovská 

      vedoucí odboru   

            

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce Městského úřadu Chotěboř vyvěšeno na dobu 

nejméně 15 dnů. Toto opatření nabývá účinnosti pátý den ode dne vyvěšení.  

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 

způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.  

Příloha: situace DIO  

 

Úřední deska: 

Vyvěšeno dne:  ……………….    Sejmuto dne:  ………………… 

Elektronická úřední deska  

Vyvěšeno dne: ………………..    Sejmuto dne: …………………. 

 

Po vyvěšení na úřední desce prosíme o vrácení zpět na Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy  

a přestupků. 

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední 

desky Městského úřadu Chotěboř.  
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Obdrží:  

Žadatel:  

SEDOZ DZ s.r.o., Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, DS: PO, mrr9x73 

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě) 

Městský úřad Chotěboř, Veřejná deska, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř 

Obecní úřad Jeřišno, Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno, DS: OVM, p7dax3p 

Obecní úřad Čečkovice, Čečkovice 40, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, v8vbtx9 

Obecní úřad Maleč, Maleč 48, 582 76 Maleč, DS: OVM, hm5bm96 

Obecní úřad Víska, Víska 50, 583 01 Chotěboř, DS: OVM, c2da9pt 

Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře, DS: 
OVM, 2kiatwu 

Úřad městyse Uhelná Příbram, Uhelná Příbram 15, 582 45 Uhelná Příbram, DS: OVM, s23a9z2 

Obecní úřad Borek, Borek 7, 582 82 Golčův Jeníkov, DS: OVM, nefax8x 

Dotčené orgány: 

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát, 
Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod, DS: OVM, x9nhptc  
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