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V Lanškrouně dne 31. srpna 2017

vEŘEJNÁ vynrÁŠxe

opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřacl Lanškroun, oclbor dopravy a silničního hospodářství, jako pr'íslušný orgán
státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 36li2000 Sb., o píovozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisťr, na základě požadavku společnosti MATEX HK,
rČ ZSqOSS07, Klaclská 18l/55, SOO O: Hradec KLálové, v zastoupení na základ,ě plné nroci
Janort Miclrkovou, nar, 1 4. 04. 1 97l, bytem Těchlovice 79. 503 27 Lhota pod Libčany, ze dne
28. 8. 2017,

v souladu s ustanovením § 17 l a I73 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění
pozdějšíolr předpisů (dále jen ,,správní řád"),

vyclává opatř-ení obecné povah1,,,

kterýnr ve smysltt r-rstarrovení § 77 oclst, 1 písnr. c) a odst. 5 zákona č, 36112000 Sb., a
vYhláškY č. 30/2001 Sb,, kterorr se prováclě.ií pravidla provozll na pozemních komunikacích a
ťtPrava řizení provozu na pozemníclr komunikacíclr, ve zněni pozdějších předpisů, a
po předclrozím stanovisku Kraiskéhcl řeclitelství policie Parclubického kraje, DÓpravní
inspektorát Ústí nad Orlicí, ze dne 25. 8. 2017 poďčj, KRPE-6 6408-1lČJ-20l]-I71106,

stanovÍ dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích: na silnici ItI/31514 v Dolní Čermné u kostela, dle přiložených situací
odsouhlasených Policií ČR, které jsou neclílnorr součástí tohoto opatře.rrí obecné povahy.

Za těchto podrnínek:

1) Instalace dopravního značení br-ide provederra po nabytí ťrčinnosti tohoto opatření obecné
Povahy (nabývá ťrČinnosti pátým dnem po vyvěšeni). neiclřír,e dne 4. g.2017. Přechodné
doPravrrí znaČení budc, otlstraněno ihnetl po sl<ončcní st:rvebních prací, nejpozději
vŠak dne 6. 11. 2017. Dopravní značeni lrude umístěno pouze v pracovní době.
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2) DoPravní znaČky nrusí být umístěny na kovových sloupcích nebo na konstrukcích bíle
natřených. PříPadně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního
Profilu komunikace. Značky se unrístí v obci min, 2 m a mimo obec 1,2 m vysoko
nad Úrovní terénu (nezpevněné kra.|nice, chodníkr-r apod,) v místě osazení u ,ouŠi byt
vref]exninr ProvedenÍ, Vnitřní okraj značek bucle 0.i až 2,0_nr od kraje vozovky nebo
vnitřní lrrany chodníku. Bočné a výškové rrmístění se řídí dle čsx T 61Ót.čsN zi or io
a CSN 73 620l.

3) l:::Ť::l doPravních znaČek včetně oclstínů barev, rnateriálů a rozměrů musí odpovídat
CSN E,N 12899-1. Jako záYaznouIze užít publikaci TP 65: ,,Zásady pro dopravní Žnačení
na Pozemních konrunikacích, technické podmínky, Ii, vydání", které vydalo Centrum
dopravrrího výzkunru Brno a bylo schváleno Ministerstvemdopravy a spojů,

4) Viditelrrost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vz-dálenosti 100 m a
v obci z 50 m.

5) Před irrstaiací svislélro dopravniho značenj nrusí být vytyčeny inženýrské sítě. Instalací
doPravnÍlro znaČení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzanníclr inženýrských sítí.6) SPoleČnost MATEX HI( s.r.o., zajistí a provede instalaci áopravního značeÁí.

7) OdPovědná osoba za dodržení podnrírrek tolroto opatřeni obeoné povahy je pan Jan
Strasser, tel.: 602 211 834.

8) Budotr ciodrženy pocimínky dotčených orgánů a organizaci,

Odůvodnění

Navrhovatel, spoleČnost MATEX HI! IČ 25968807. I(laclská 181/55,500 03 Hradec
Králové, vzastoupení na zirklaclě plné moci Janou Miclrkovou, nar. 14.04. l97l, bytem
Těchlovice 79, 503 27 L,hota pod Libčany, poclal dne 28. 8. 2017 návth na Stanovení
Přeclrodné ÚPravY provozu na komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle
PřÍlohY nasilnici IIIi3i514 vDolní Čermné zclůvodu provádění stavebních prací na stavbě:
,.Dolní Černrná, U kostela, rekonstrukce kNN''.

SPrávní orgán v souladu se zákclnenr č, 36112000 Sb., o provoztl na pozemních
komunikacích, ve zněni pozdě.išícir přeclpisů, projeclnal n-rožné cloprávní řešení s Dopravním
insPei<torátenr Krajskélro řecliteIství policie Pardubického kraje, úzámni odbor ústi naá orlicí,

KraJské ředitelství policie Pardubiokého laaje, ťtzemní oclbor ústí nacl orlicí, Dopravní
insPektorát, vydalo kpřecimětnér'ru návrhu sotthlasné stanoviskcl ze dne 25,8,2017 pod čj,
KRPE_66408_ l/ČJ-20 1] -171106.

V souladu s ustanovenín § 77 cldst, 5 zákona č. 36Il2O00Sb.. cl provozu na pozemních
komuniltacíclr, sPrár'ní orgťrn nedoručuje návrlr opatřerrí obecné pouuhy a nevyzýiá dotčené
osoby k pcldávání připclmirrek a námitek,

Poučení

Na základě ustanovení § l73 oclst. 2 správnílro řácirr proti tomuto stanovení přechodné
ÚPravY ProVoZLl vydanélro opatřenírn obecné povahy nelze §odat opravný prostředek.

OPatření obecné povalry nabývá ťrčinnosti pátým clnem po dni vyvěieni verejné vyhlášky,
Do oPatření obecné povahy a jeho oclťrvoclnění rnťrže každý nahlédnout u Městského

úřadrr Lanškroun, odboru dopravy a silničního hospodářství.

]Č.1.: VtUln 27IBO l2017



Obdrží
MATEX HK. IČ 25968807 , Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, v zastoupen í na základě
Plné moci Janou Michkovou, nat. 14. a4, W7l, bytem Těchlovice 79,5O3 27 Lhotapod
Libčany
Krajské ředitelství policie Pardubickéhó lrraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS:
ndihp32
Správa a Údržba silnic Pardubického kraje, IČ 0008503l, Doubravice 98, 533 53 pardubice,
IDDS: ffhk8fq
Městys Dolní Čermná, IDDS: pxkber4

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřei.noq vyhláškou.

,,otisk úředního razítka"

Adéla Vídeňská, DiS. v. r.
reťerent odboru dopravy
a silničního hospodařství

OPatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu ]5 dnů na úřední desce Městského úřadu
Lanškroun a Úřadu městyse Dolní Čermná,
Zároveň Žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením clne vyvěšení a sejmutí, včetně
razítka a podpisu, Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohota dokumentu
pah'rzwje, Že tato písemnost byla zveře.jněna zpŮsobem umožňttjícím dálkový přístwp.

Vlvěšeno dne ,1/.0! ,1,0/
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Schéma Bl24
Operatlvnl pracovní misto na
volovoB.

příčná uávěra třemi dopravními
kužely(vý§ka 0,5 m}
odstup podélné 1-2m

přlčně 0,6-1m

podélná uzávěra dopravnlmi kužely
(výška mln. 0,5 m} nebo vodicínil
deskami
odstupmax.6m

příčná uzávěra třemi dopravními
kužely (výška 0,5 m)
výsfažné svéťo typu 't

odstup podélné 1-2m
příútě 0,6-1m

1l múža být va výtlmeéných
přlpadech menší (viz kap,
6.2.1.)

2l v případě, že zbývajtct šlfl<a
wzovlcy umožňuja provoz jen v
jednonl směru jlzdy, múže být
délka prae,ovnlho místa nle,x. 60
m, jinak použlt §§Z podíe
schématu8/6

A,^" *_urro

výstražrÉsvětloťypu 1
nebo značka umístěna na
íluorescenóním žlutozeIeném
podkladu, v protisměru shodně

vzdÉlenosli v metrech

lťr unÍvlnpgxH}(
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§chéma B/3
Standardnl pracovní místo
Zrlženl ilzdnlho pruh u.

podélná uzávěra oboustrannými
sm§rovacímlelgskaml
odslupmax,10m

příútá uáv€ra Jedno.strannýml
směrovacímideskami
odslup podélně 1-2m

příčnĚ 0,6-.l m
výstnažná svěťa typu í na každé
směrovacídesce

1) užiti dopravních znaěek a
dopaunlch zařlzení v přlpadé
souběžných parkovactch
pruhů, chodníkťl ďnebo síezak
pro cyklisty podle schémat Bl17
a28/20

+;

1}

výstražnésvětlotypu 1

neboznačka umístěnana
fluorescgnčn ím žlutozeleném
podkladu, v proťsmáru shodně

vedáleno*li v mehech
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