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vEŘEJNÁvyHrÁŠru
Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy

provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státní správy podle ustanovení § l24 odst. 6 zákonaě. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zménách některých zákoni, ve znění pozdějších předpisů, na základé
požadavku Správy aúdržby silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, Doubravice 98, 533 53
Pardubice, ze dne 30.3.2016, apo doplnění dne 21.4.2016,

v souladu s ustanovením § 171 a I73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

vydává opatření obecné povahy,

kterym ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
vyhlášky ě.30l200I Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacich a
úprava řlzení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a
po předchozím souhlasném stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, ze dne 11.4.2016 pod e;. rnrE-Z8086-1/ČJ-20i6-
171106,

stanoví dopravní značení pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích:

o č. B 13 ,,Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez (16 t)o' s dodatkovou tabulkou č. E 5 ,,2| t" (výhradní zatížitelnost) na silnici
IIU31119 v obou směrech u mostního objektu ev. č. 31119-3 ve Výprachticích
(směr Koburk) a dále dle doložených situací;

. č. B |3 ,zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez (15 t)" s dodatkovou tabulkou č. E 5 ,,33 t" (výhradní zatftitelnost) na silnici
IIV31514 v obou směrech u mostního objektu ev. č. 31,51,4-4 v Dolní Čermné a
dále dle doloženÝch situací.

č.i.: uuLa 2029712016 -1-



5)

6)

Zatěchto podmínek:

1) Instalace dopravního znaěení bude provedena neprodleně po nabytí účinnosti tohoto
opatření obecné povahy, nejpozději však do 31.7.2016.

2) Dopravni značky musí b;ft umístěny na kovových sloupcích nebo na konstrukcích bíle
natřených, případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do prujezdního
profilu komunikace. Znaěky se umístí vobci min.2'm a mimo obec 1,2 m vysoko
nad Úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.) v místě osazení a musí být
v reflexním provedení. Vnitřní ol<raj značek bude 0,5 až 2,0 m od kraje vozovky nebo
vnitřní hrany chodnftu. Bočné a výškové umístění se řídí dle ČSN 73 610I, ČsN z: ot to
a CSN 73 620I.

3) |rovedení dopravních značek včetrrě odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat
CSN EN I2899-I. Jako závaznou lze užít publikaci TP 65: ,,Zásady pro dopravní značeni
na pozemních komunikacích, technické podmínky, II. vydání", které vydalo Centrum
dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů.

4) Viditelnost dopravního značení musí blýt zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a
v obci z 50 m.
Před instalací svislého dopravního znaěeni musí být vytyčeny inženýrské sítě. Instalací
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýských sítí.
Správa a ,6dňba silnic Pardubického kraje, IČ 0008503l, Doubravice 98, 533 53
Pardubice, zajistí a provede instalaci dopravního znaěení.
Odpovědná osoba zainstalaci dopravního značení aza dodržení podmínek tohoto opaťení
obecné povahy je Ing. Luboš Marek, tel.:602 49I395.
Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací.

odůvodnění

Navrhovatel, Správa aúdňbasilnic Pardubického kraje,IČ 0008503l, Doubravice 98, 533
53 Pardubice, podal dne 30. 3.2016, a dne 2l. 4. 2016 doplnil, návrh na Stanovení místní
úpravy provozu na komunikacích spočívající v umístění výše uvedeného dopravního značení
na silnici III/3lll9 a IIIl315l4 zdůvodu bezpečnostního opatření do doby celkové
rekonstrukce mostních objektů.

Správní orgán návrhem opatření ze dne 22.4.2016 pod čj. MULA 1404212016 oznámil
tento návrh účastníkům řl-;'ení veřejnou vyhláškou - opatřením obecné povahy dle § 172
správního řádu a současně poučil účastníky ítzeni, že k návrhu opatření obecné povahy může
kdokoliv, jehož práva, povinnósti nebo zájmy mohou b;it opatřením přímo dotčeny, uplatnit
u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění a že
zmeškání úkonu nelze prominout.

V zákoně stanovené lhůtě pro podání připomínek uplatnil účastník řizení připomínky
dle ustanov eni § I72 odst. 4 správního řádu. Připomínky uplatnil sám žadatel dne 1 8. 5 . 2015
pod čj, MULA 1739812016 a to, že nesouhlasí s vlastním návrhem umístění dopravního
znaěení č. B 13 s dodatkovou tabulkou č. E 3a na silnici IV3Ií, na silnici IIV3LI9, na silnici
IIU3tll8 a na silnici III13I4I. Dne 3. 6.2016 doložil nové grafické návrhy s odstraněním této
předběžné značky, a jelikož je návrh v souladu se stanoviskem Policie České republiky,
správní orgán bere tuto připomínku jako projednanou.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným stanoviskem Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, ze dne IL 4.2016pod čj.
KRPE-2808 6-I l ČJ -20 I 6-17 I 1 06.

7)

8)

č.i.: Iuula 20297l2016 -2-



Poučení

Na základě ustanovení § l73 odst. 2 správního řádu proti tomuto stanovení místní úpravy
provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabýná účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského
úřadu Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Obdrží
Správa aúdržba silnic Pardubického kraje, IDDS; ffhk8fq
Obec Výprachtice, IDDS: sribv9y (se žádostí o vyvěšení)
Městys Dolní Cermná, IDDS: pxkber4 (se žádostí o vyvěšení)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územni odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní
inspektorát, IDDS : ndihp32

ostatním účastníkům řízení doručeno veřeinou vvhláškou.

lic. Jaroslav Škarka v. r.
zástupce vedoucího odboru

dopravy a silničního hospodářstvi

Opatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Lanškroun, na úřední desce Obecního úřadu Výprachtice a na úřední desce Úřadu
městyse Dolní Čermná.

Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně
ruzítka a podpisu, Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu
potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

vyvěšeno an" ..?."..q.../-0.!..a. Sejmuto dne .,

Razítko a podpis orgánu, herý potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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Přitoha ř. l: - Grafický návrh osazení SDZ, mo§tní objckt ev. č.: 3 l l l9,3
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Příloha č. 2: - Orafický n{vrtr osazenl §DZ, mostnl objekt€v. č.: 3t5 l44
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