MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor místního a silničního hospodářství
Bří Šťastných 1000
570 20 Litomyšl
Č.j.: MěÚ Litomyšl 068535/2019

Tel.: 461 653 333
Fax: 461 612 218

Vyřizuje: Mgr. Rostislav Šimon
Tel.: 461 653 362
E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz
Datum: 2019-08-13

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl, jako věcně a místně příslušný
obecní úřad 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 Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53
Pardubice, ze dne 31. 07. 2019, po jejím projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s
Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, dopravním
inspektorátem č.j.: KRPE-61496-1/ČJ-2019-170906 ze dne 12. 08. 2019, podle ustanovení § 77 odst.
1 písm. c), odst. 5 a odst. 6 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti
na § 171 a §172 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“),
zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích),
a to na následujících pozemních komunikacích:
1. Silnice III/36021 v intravilánu obce Benátky – důvodem je vyznačení bezpečného zatížení
mostního objektu ev. č. 36021-2.
2. Silnice III/36028 v intravilánu obce Sebranice – důvodem je vyznačení bezpečného zatížení
mostního objektu ev. č. 36028-1.
Druh, počet a rozmístění svislých dopravních značek je patrné z přiloženého návrhu stanovení místní
úpravy provozu a grafického návrhu.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky. Dle § 172 odst. 5 správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu - MěÚ Litomyšl, odboru místního a silničního
hospodářství, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Otisk razítka

Mgr. Rostislav Šimon
referent odboru
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Č.j.: MěÚ Litomyšl 068535/2019
Podklady jsou připraveny k nahlédnutí na odboru místního a silničního hospodářství Městského
úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000, kancelář č. 33 ve dnech:
pondělí a středa: 08:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 08:00 – 11:30 hod.
Rozdělovník:
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
(žadatel)
Dotčený orgán:
 KrŘ policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14
Svitavy
K vyvěšení písemnosti na úřední desce:
 Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní
 Obecní úřad Benátky
 Obecní úřad Sebranice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Litomyšl, OÚ Benátky a OÚ
Sebranice a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí musí být písemnost
vrácena zpět na MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství.
Vyvěšeno dne ……………………………….

Sejmuto dne ……………………………….

……………………………….
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Příloha:
 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (3
strany A4) + příloha (2 strany A4)
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Č.j.: MěÚ Litomyšl 068535/2019

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl, jako věcně a místně příslušný
obecní úřad 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 Správy a údržby silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53
Pardubice (dále jen „žadatel“), ze dne 31. 07. 2019, po jejím projednání dle § 77 odst. 3 zákona o
silničním provozu s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy,
dopravním inspektorátem, č.j.: KRPE-61496-1/ČJ-2019-170906 ze dne 12. 08. 2019, v návaznosti na
ustanovení § 171 a §173 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů
(dále jen „správní řád“), vydává opatření obecné povahy a ve smyslu § 77 zákona o silničním provozu
stanoví
žadateli místní úpravu provozu na následujících pozemních komunikacích:
1. Silnice III/36021 v intravilánu obce Benátky – instalace 2ks svislých dopravních značek (dále jen
„SDZ“) B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje vyznačenou mez“ (33 t)
doplněných o dodatkové tabulky E5 „Největší povolená hmotnost“ (jediné vozidlo 36 t) z obou
stran mostního objektu ev. č. 36021-2.
2. Silnice III/36028 v intravilánu obce Sebranice – instalace 2ks SDZ B13 „Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost převyšuje vyznačenou mez“ (16 t) doplněných o dodatkové tabulky E5
„Největší povolená hmotnost“ (jediné vozidlo 23 t) z obou stran mostního objektu ev. č. 36028-1.
Pro místní úpravu provozu stanoví tyto podmínky:
1. Instalace SDZ bude provedena přesně dle grafického návrhu, který tvoří nedílnou přílohu
tohoto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou.
2. Dopravní značky musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na
sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro
cyklisty).
3. Vzdálenost od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, příp. od vozovky je 0,50 m, největší však
2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m.
4. Dopravní značky nesmí být překrývány jinými věcmi např. větvemi stromů, keři, sloupy, rekl.
zařízeními apod. a naopak nesmí překrývat stávající dopravní značení.
5. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby
byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní značky
zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
6. Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek a dopravního zařízení
uvedeného ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších doplňků, kterou se provádějí pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí
odpovídat příslušné ČSN EN 12899-1. Jako závaznou lze užít publikace TP 65 „Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno
a bylo schváleno MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 01. 08. 2013.
7. Instalace svislého dopravního značení bude provedena po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, tedy nejdříve patnáctý
den po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.
8. Termín realizace: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
(stanovení místní úpravy provozu). Platnost úpravy: trvalá.
9. Za splnění podmínek tohoto stanovení odpovídá: Ing. Roman Vodička (Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, IČ: 000 85 031), tel. 602 491 464.
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Č.j.: MěÚ Litomyšl 068535/2019
Odůvodnění:
MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství (dále jen „silniční správní úřad“), vydal
na základě žádosti žadatele ze dne 31. 07. 2019 toto opatření obecné povahy pro stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Důvodem této změny místní úpravy provozu je na
silnici III/36021 vyznačení bezpečného zatížení mostního objektu ev. č. 36021-2 a na silnici III/36028
vyznačení bezpečného zatížení mostního objektu ev. č. 36028-1.
Spolu se žádostí silniční správní úřad obdržel grafický návrh a dne 12. 08. 2019 i souhlasné
stanovisko KrŘ policie Pk, ÚO Svitavy, dopravního inspektorátu, č.j.: KRPE-61496-1/ČJ-2019170906 ze dne 12. 08. 2019.
Silniční správní úřad vydal dne 13. 08. 2019 oznámení o návrhu opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo vyvěšeno na úřední desce
MěÚ Litomyšl v termínu od ……. do ……...
K návrhu opatření obecné povahy ve stanovené lhůtě (30 dnů ode dne zveřejnění návrhu) neobdržel
silniční správní úřad od dotčených osob žádné písemné připomínky ani žádné písemné odůvodněné
námitky.
Poučení:
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyhlášení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Rostislav Šimon
referent odboru

Rozdělovník:
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
(žadatel)
Dotčený orgán:
 KrŘ policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14
Svitavy
K vyvěšení písemnosti na úřední desce:
 Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní
 Obecní úřad Benátky
 Obecní úřad Sebranice
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Litomyšl, OÚ Benátky a OÚ
Sebranice a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí musí být písemnost
vrácena zpět na MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství.
Vyvěšeno dne ……………………………….

Sejmuto dne ……………………………….

……………………………….
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
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Č.j.: MěÚ Litomyšl 068535/2019
Příloha:

 Grafický návrh (2 strany A4)
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