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VEREJI\A VYHLASKA

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích

Městsl<ý úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničníhcl hospoclářství, jako příslušný orgán
státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provoztl na pozemních
komunikacíclr, ve znění pozdějších předpisů, na základě požadavku společnosti MATEX HK,
IČ 25968807, Kladsl<á 18l/55, 500 0,] Hradec Králové, v zastoupení na základě plné moci
Janou Miclrkovou. nar. 14. 04. 197l 

" 
bytem Těohlovice 79, 503 27 Lhoía pod Libčany, ze dne

13. 7 .2017 .

v sor-rladu s ustanovenínr § 1]1 a 173 záI<ona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění
pozděiších přeclpisů (dále jen ..správní řác1"),

vydává opatření olrecné ptlvahy,

kterým ve smyslu urtunou.ní § 77 odst, l písm. c) a odst. 5 zákona č. 36112000 Sb., a
1'ylrlášky č. 30/200l Sb,, kterou se prováclě.ií pravidla provozu na pozemních komunikacích a
ťtprava íizení provozu na pclzemních komunikacíclr, ve znění pozdějších předpisťr, a
po předclrozím stanovisku Krajskélro řeclitelství policie Pardubického kraje, Dopravní
inspektclrát Ustí nad Orlicí, ze dne 29,6.2017 pod čj. KRPE-49933-IlČJ-20t7-171106,

stanoví dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích: na místní komunikaci v Dolní Čermné, rtle přiložené situace
odsouhlasené Policií ČR, která je neclílnou součástí tohoto opatření obecnó povahy.

Za těcl'to podmínek:

1) Instalace clopravniho značení bude provedena po nabytí ťrčinnosti tohoto opatření obecné
povah,v (nabývá ťrČinnosti pátým dnen po vyvěšení), nejdříve dne 17. 1 .2Ol7. Přechodné
dopravní znaČení bucle odstraněno ihned po slrončení stavebních prací, nejpozději
vŠalr clne 30. 10. 2017. Dopravní značení bude umístěno pouze v pracovní době.
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2) Dopravní značky rr'usí být ur"r-rístěny na kovových sloupcíclr nelro na konstrukcích bíle
natřený'ch, případně na sloupecl' veřejného osvětlení a nesnrí zasahovat do průjezdního
profiltr komunikace, značky se umístí vobci min,2 tn a mimo obec 1,2 nr vysoko
nad Úrovní terénu (nezpevněné kra.jnice, chodníkrr apod,) v místě osazení a musí být
v reÍ-lexním provedení. Vnitřní okra| značek bude 0,5 až 2,0 m od kraje vozovky nebo
vr-ritřní lrrany clrodníku. Bočné a výškové r.rrrrístění se řídí dle Čsx 73 610I,ČsN z: otto
a čsx 73 620l.

3) Provedení dopravních značek včetně odstínů barev. materiálů a rozměrů nrusí odpovídat
ČSN Ex- l2899-1. Jako závaz.nc:ulze užít publikaci TP 65: ,,Zásady pro clopravrrí Žnačení
na pozemníclr kornunikacích. teclrnicl<é podnrínky. Il. vydání", které vydalo Centrum
dopravrrílro vÝzkumu Brno a byio sclrváleno Ministerstvem dopravy a spo.jů.

4) Viditelrrost dopravniho značení mr-rsí být za.iištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a
v obci z 50 nr,

5) Před irrstalaoí svislélro dopravrrího značení musí být vytyčeny inženýrské sítě. Instalací
dopravrrílro značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemníclr inženýrských sítí.

6) Společnost MATEX HK s.r.o.. zaiistí a provede irrstalaci dopravního značení,
7) Odpovědná osoba za dodržení podmínek tolroto opatřerrí obecné povahy je pan Kujal, tel.:

128 380 982.
8) Bltclou ciodrženy, podnrínky clotť,ených orgánťl a organizací.

c)důvodněni

Navrhovatel, společnost MATEX HK, IC 25968807, Kladská 181155,500 03 Hradec
Králové, vzalstoupení na základě plné moci Janou Michkovou, nar. 14,04. 1971, bytem
Těc,hlovice 79, 503 Z] Lho|a pod Libčany, podal dne 13. 7. 2017 návrh na Stanovení
přeclrodné Úpravy provozu na komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle
přílohy na místní konrunikaci v Dolní Čermné z ciťrvodr-r rekonstrukce opěrné zdi.

Správní orgán v souladu se zákonem č, 36112000 Sb,, o provoztt na pozemních
komunikaciclr, ve znéní pozciějšícllr přecipisů, projecinal nožné dopravní řešení s Dopravním
inspektorátern lfuajskélro ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí.

Kra.iské ředitelství policie Parclubického kra.ie, úzenrní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní
inspektorát. vydalo k předmětnémrt návrhu sottlrlasné stanovisko ze dne 29. 6.2017 pod čj.
KRPE-49933- 1iČJ_20 17 -171]106.

V sor-rlaclr-r s ustanovenínr §.77 cldst, 5 zákona č. 36i/2000Sb,, o plovoztl na pozemních
komunikac:íolr, správní orgán nedorrltšuje návrl' opatření obecné povalry a nevyzývá clotčené
osoby k podávání připonrínek a náir'itek.

Poučení

Na základě ustanovení § 173 oclst.2 správnílro řácltr proti tomllto stanovení přechoclné
ťrpravy provozll vydaného opatienirrr obecné povahy nelze poclat opravný prostředek.

opatření obecné povahy nabývá ťrčirTrrosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
l)o opatření obecné povahy a jelro odťrvodnění mťrže každý nahlédnorrt u Městského

ťrřadrr Lanšliroun, odborlt dopravy a silničního hospodářství.
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Obdrží
MATEX HK, IČ 25968807, Kladská 18l/55, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení na základě
Plné nroci Janou Michkovou, nar, 14.04. t97l, bytem Těchlovice 79,503 27 ťhota pod
Libčany
i<ljs\9 ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad orlicí, IDDS:ndihp32 ,1

Městys Dolní Čermná, IDDS: pxkber4

,,oti sk úřednílro r azítka"

Adéla Vídeňská, DiS. v. r,
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství

Sejmrrto dne ....,,,

opatření obecné povahy buele zveřejněno po dobu ]5 dnů na úřední desce Městského úřadu
Lanškroun a Uřadu městyse Dolní Čermná,
Zároveň Žádáme o s'rácení tohoto dokumentu s, ul,edením dne vyvěšení a sejmutí, včetně
razítka a PodPisu. SouČa,Yně úřad ul;edené obce příslwšné ft yyvěšení tohoto dokrmentu
Poh'rzwje, Že tato PÍsemnos't byla a,eřejněna způ,sobem tlmožňtýícím dátkový přístup.

Vyvěšeno dne 48 0Y lnl+
úŘeo MĚswsE
DoLNí Čenn/lruÁ zo

56153 A , l-1- 
fl/U//,4Vý-".

Razítko a podpis orgórut, kíeý poh,rzuje vyvěšení a se.lmtttí písennasíi.

Č;.: VUle 22609l2017 -3.
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