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V Lanškrouné dne 1B, července 2077

vEŘEJNÁ vynrÁšxe
opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy

provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad LanŠkroun, odbor clopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán
státni správy podle ustanovení § 124 odst, 6 zákonač. 361/2000 Sb., o piouoru na pozemních
komunil<acíclr a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě
Žádosti Jiřího Lorence, IČ 44540161, 5. května 1378, 516 01 Ryihnov nad kněžnor"r, ze dne
18. 7 ,2017 ,

v souladu s ustanovením § 17 l a I]3 zákona č. 500i2004 Sb,, správní řád, ve znění
pozclě.išícli předpisů (cláte jen ,.správní řád''),

vydítvá opatření obecné povahy,

kteLj_m ve smyslu ustano.vení § 77 odst. l písm, c) a odst, 5 zákona ě, 36112000 Sb,,
a vYhláŠkv č. 294120I5 Sb., kterotl se prováclěji praviclla provozu na pozemních
konrunikacíclr. Ve zněni pozdějších přeclpisťr, a po předchozím stanovisku Krajského
ředitelstr'Í policie Pardubického kra.ie, Dopravní inspektorát Ústí nad orlicí, ze dne 14.7.
201 7 pocl čj, KRPE-5 3782-1 lČJ-2017 -1] 1106,

stanoví doPravní značení pro přechotlnorr úpravu provozu na pozemních
komunikacích: silnice II/314 a III/31514 z důvodu provridění piací na stavb!: ,,Zřízeníchodníku v olrci DoInÍ Čermná" clte přiloženého situačního snímku oclsouhlasenéhopolicií ČR, ktery je neclílnou součástí toňoto opatření obecné povahy.

Za těchto podmínek:

1) Instalace dopravnílro značení bude proveciena po nabytí ťrčinnosti tohoto opatření obecné
PovahY (nabývá ÚrČinnosti pátýnr clnem po vyvěšení), nejdr'íve dne 18. ].2Oi7. přechodné
doPravnÍ znaČení bude odstraněno ihnetl po skončení stavelrních prací, nejpozclěji
všal< clne 31. 10. 2017.
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2) Dopravní značky r'rusí být umístěny na kovových sloupcích nebo na konstrukcích bíle
natřených. případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasalrovat do prťrjezdního
profrltr ltomunikace. Značky se unrístí vobci mirr.2 m a mimo obec 1,2 m vysoko
rrad Úrovní terénu (nezpevriěné kr:ajnice, cl'odníku apod,) v místě osazení a nrusí být
v ref'lexnínr provedeni. Vnitřní okraj značek bude 0,5 až 2,0 m od kraje vozovky nebo
vnjtřní lrrany chodniktr, Bočrré a výškové umístění se říclí ctle ČsN 73 610I, ČsN z: otto
a CSN 73 620l.
Provedení dopravníclr značek včetně oclstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat
CSN EN 12899-1. Jako záyaznou|ze užit publikaci TP 65: ,"Zásady pro dopravní značení
na pozelnních komr.tnikacích. technické podn,iínki,. Il. vydání". které vydalo Centrum
dopravnílro výzkr,rrrru Brno a bylo sclrváleno Ministerstvent dopravy a spo.jů,
Viclitelnost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100
rrravobci z50m,
Před ir'stalací svisiélro clopravního zrračení musí být vytyčeny inženýrské sítě, Instalací
dopravrrího značení nesmí dojít k narušení nadzemníclr a podzemníclr inženýrských sítí,
Jiří Lorerrc. IČ 45540161,5. květrra 1378.51601 Rychnov nad Kněžnou,,á;irti a provede
irrstalaci clopravního značení. Odpoi,ědná osoba za instalaci dopravního znaěeni
a dodrŽeni podnrínek tolroto opatření obecné povahy o stanovení pŤechodné úpravy
provozu na pozemníclr konrunikacích je Jiří Lorenc, tei,: 606 642 987 .

Budou clodrženi, podnrínky ciotčených orgánťr a organizací.

Oclťrvodnšní

Navrlror.,atei, Jiří L,clrenc. IC 45540161,5. ltvětna 1378.516 01 Rychnov nad Kněžnou,
podal dr'e 18.7,7017 návrlr na Stanovení přeclroclné ťipravy provozu nakomunikacích
spočívající v urrrístění dopravnílro značení dle příloliy na silnici IIl314 aIIIl3I5l4 zdůvodu
pror,ádění prací na stavbě: ,,ZŤizení choclníku v obci Dolní Čermná".

Sprár,ní orgán v souladu se zál<onem č. 36112000 Sb., o provozll na pozenrních
konrunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějšíclr předpisů, projednal možné
dopravní řešení s Dopravnínr inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
ťtzemní odbclr Ústi nad orlic,í,

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, ťtzemní odbor Ústí naci Orlicí, Dopravní
inspektclrát" iydalo k přednrětnému návrlru soulrlasné stanovisko dne 14, 7, 2017 pod č.i,

I(RPE_5 3 7 82- | l Č: J -20 17 - 17 1 I 06.
V soulaciu s ustanotlením § 77 odst. 5 zákona č. 36112000 Sb,, o provozu na pozemních

komunikacíc,h a o zn-rěnách některýclr zákonů, správní orgán necloručuje návrh opatření
obecné povahy a nevyzývá dotčené clsoby k poclávání připomínek a námitek.

Poučení

Na základě ustanovení § l73 oclst.2 sprár,níl,io řádu proti tomuto stanovení přechodné
Úpravy provoztl vydaného o;latřenírn obecrré povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účirrnosti pátým dnenr po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,
Do opatření obecné poval-ry a jelro odťrvocinění mťrže každý nahlédnout r"r Městského

ťrřadrr L,arrškroun, oclboru dopravy a silničrrílro hospoclářství,

3)

4)

5)

6)

7)
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Obdrží
Jiří Lorenc, IC 45540l61, 5. května 1378, 5l6 01 Rychnov nad Kněžnou, IDDS: 3ukj46v
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS:
ndihp32
Městys Dolní Čermná, IDDS: pxkber4 i

Ostatnip účaslníků+r řízení doručeng veřejnou vyhláškou.

,,otisk úředního r azitka"

Adéta Vídeňská, DiS, v. r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářstvi

Opatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu I5 dnů na úřední desce Městského úřadu
Lanškroun a Úřadu městyse Dolní Čermnd.
Zároveň žádáme o vrácen.í tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí. včetně
razítka a podpisu. Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu
potvrzuje. Že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový.přístup.

Vyvěšeno an" ./,{, ! ť.: .U,/.X §ejmuto dne ,,

únno MĚsrysE
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Razítka a podpis orgónlt, který pon,rzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti,
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