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PID: S008X0071MBY                                                                                                                                                                                                                                
Číslo jednací:  MNnO 4845/22/Dop/Ch 
Spis zn.: S-MNnO 1070/22/Dop/Ch 
Oprávněná úřední osoba: Bc. Jana Chašová 
Telefon: 568 619 125 
E-mail: chasova@mesto-namest.cz 

V Náměšti nad Oslavou dne  28.4.2022 

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  
 
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104, 
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965 (dále jen „zdejší úřad“), 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 silničním provozu“), na základě žádosti fyzické osoby od 
Klára Konečná, nar. 2. 8. 1974, bytem Lerchova 15, Brno 602 00, zastoupenou na základě plné 
moci ze dne 25. 4. 2022 fyzickou osobou: Yveta Růžičková, nar. 29. 8. 1969, bytem Jasenice 
51, Náměšť nad Oslavou 675 71 (dále jen „žadatel“), podané dne 12. 4. 2022, po předchozím 
projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní 
odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-46883-
2/ČJ-2022-161006 HRN ze dne 14. 4. 2022, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 
zákona o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

stanovuje 

přechodnou úpravu provozu na účelových komunikacích p.č. 1281 k.ú. Jinošov, p.č. 1169 v k.ú. 
Jedov, dle přiložené grafické přílohy, z důvodu úplné uzavírky komunikace na účelové 
komunikaci p. č. 1169 v k.ú. Jinošov a p.č. 1281 v k.ú. Jedov z důvodu konání sportovní akce – 
„Přehlídka veteránů Bugatti“ v termínu  
 

14.5.2022 od 10:00 hod. do 12:00 hod. 
 
Osazení stanoveného přechodného dopravního značení provede: Yveta Růžičková, Jasenice 51, 
Náměšť nad Oslavou 675 71 

Odpovědná osoba: Yveta Růžičková, tel. 732 661 579 
 

Přechodná úprava provozu se stanovuje za těchto podmínek: 

1. Dopravní značení bude použito při konání závodů veteránů, platnost stanoviska a termín umístění 
PDZ (přechodného dopravního značení): na UK (účelová komunikace) – od 10:00 hod. – 12:00 hod. 
dne 14. 5. 2022 

2. Při konání motoristického závodu je povinností pořadatele zajištění a dodržování podmínek 
uvedených v manuálu vydaném Ministerstvem vnitra ČR „RELLY MANUAL – ZMĚNY 2014“ 
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3. Trasa přehlídky a rychlostního závodu veteránů: UK, p.č. 1281 k.ú. Jinošov, p.č. 1169 k.ú. Jedov 
(viz. přiložená dokumentace) 

4. Nutno uzavřít veškeré příjezdové komunikace vedoucí k UK, kde budou probíhat závody 

5. Dopravní značení B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) + Z2 (dopravní mobilní zábrana) + E13 
(dodatková tabulka s textem „mimo vozidel s povolením pořadatelů“) musí být schváleno pro použití 
na pozemních komunikacích, musí odpovídat VL 6.1., umístění dle přiložené dokumentace v souladu 
s TP 66 

6. Účastníci akce budou předem řádně poučeni a seznámeni s průběhem akce a trasou 

7. Účastníci se v průběhu konání závodu, nesmí odchýlit z povolené trasy mimo uzavřený úsek UK 

8. Mimo uzavřený úsek UK budou v průběhu akce všichni účastníci dodržovat obecná pravidla 
silničního provozu (jedná se zejména o všechny křižovatky), budou zajištěná řádně proškolenou 
pořadatelskou službou  

9. V případě, potřeby zajištění bezpečnosti silničního provozu krátkodobou uzavírkou, musí být tato 
zajištěna osobou oprávněnou zastavovat vozidla ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. (Upozorňujeme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., kde je v ustanovení § 79 řešena osoba 
oprávněná zastavovat provoz. Nově může zastavovat provoz i osoba, která je vedena v povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace, která dosáhla věku 18 let. Tato osoba musí mít při výkonu 
oprávnění kopii povolení zvláštního užívání u sebe- osoba pořadatele bude oblečena v souladu 
s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.) 

 
 

Odůvodnění 

Zdejší úřad obdržel dne 12.4.2022 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na na 
účelových komunikacích p.č. 1281 k.ú. Jinošov, p.č. 1169 v k.ú. Jedov, dle přiložené grafické přílohy, 
z důvodu úplné uzavírky komunikace na účelové komunikaci na parcelním čísle 1169 v k.ú. Jinošov a 
p.č. 1281 v k.ú. Jedov z důvodu konání sportovní akce – „Přehlídka veteránů Bugatti“ v termínu–
14.5.2022 od 10:00 do 12:00 hod.  
Zdejší úřad po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR oznamuje veřejnou vyhláškou opatření 
obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dle § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené 
osoby k podání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni 
vyvěšení. 

 
Poučení 

Podle § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        Bc. Jana Chašová 

                                                                                   referent odboru dopravy a  
silničního hospodářství 
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Příloha:  

 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Náměšť nad 
Oslavou a na úředních deskách obecních úřadů obcí Jinošov po dobu 15 dnů. 
 
 
Datum vyvěšení ...............................                                              Datum sejmutí: .................................. 
 
 
Razítko, podpis:  
 
 
Rozdělovník: 

1. Yveta Růžičková, bytem Jasenice 51, Náměšť nad Oslavou 675 71 
2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, 

Bráfova 1247/11, 674 01 Třebíč, IČ: 720 52 147  
3. Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002 

89 965 
 

4. Úřady obcí, k jejichž zastavěnému území se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích vztahuje – se žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto opatření obecné povahy 
na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení: 
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- Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 002 
89 965 

- Obec Jinošov: Jinošov 24, Náměšť nad Oslavou 675 71 
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