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V Lanškrouně dne 14. prosince 2018 
 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámení o návrhu 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 § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
 

oznamuje 
 

dle § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále ve smyslu ustanovení 
§ 77 odst. l písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., 
návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava dopravního značení: 
 

 doplněním svislého dopravního značení č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ 
a č. IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“ o text „Parkoviště 100 m“ 
na místních komunikacích u kostela sv. Jiří v městyse Dolní Čermná dle přílohy; 

 umístěním svislého dopravního značení č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s dodatkovou tabulkou č. E 5 
„Největší povolená rychlost“ a č. P8  „Přednost před protijedoucími vozidly“ 
u mostu na silnici III/31514 ve směru do městyse Dolní Čermná dle přílohy; 

 umístěním svislého dopravního značení č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s dodatkovou tabulkou č. E 5 
„Největší povolená rychlost“ a č. P7  „Přednost protijedoucích vozidel“ a č. IP 5 
„ Doporučená rychlost“ u mostu na silnici III/31514 ve směru z městyse Dolní 
Čermná dle přílohy. 

 
 

Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
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komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, doplnění dopravního značení na místních komunikacích u kostela sv. Jiří 
a úpravu dopravního značení na silnici III/31514 v městyse Dolní Čermná. 

Dopravní značení bude umístěno na náklady Městyse Dolní Čermná, neprodleně po nabytí 
účinnosti opatření obecné povahy v této věci vydaného. 

 
Správní orgán posoudil požadavek Městyse Dolní Čermná, IČ 278734, Dolní Čermná 76, 

561 53 Dolní Čermná. Dopravní značení bude instalováno z důvodu zajištění větší 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
 

Správní orgán v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, konzultoval 
možné dopravní řešení s Dopravním inspektorátem Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí. 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní 
inspektorát, vydalo k předmětnému návrhu souhlasné stanovisko dne 28. 11. 2018 pod čj. 
KRPE-94532-1/ČJ-2018-171106. 
 

 
Podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 30 dnů ode dne zveřejnění 

tohoto návrhu opatření obecné povahy mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti 
nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva by mohly být opatřením přímo dotčeny, 
podat písemné odůvodněné námitky a dále kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, může uplatnit písemné připomínky 
u silničního správního úřadu Městský úřad Lanškroun, odbor dopravy a silničního 
hospodářství. 
 
 
Obdrží 
Městys Dolní Čermná, IČ 278734, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IDDS: pxkber4 
(se žádostí o vyvěšení) 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní 
inspektorát, IDDS: ndihp32 
 
 
 
Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                      Adéla Vídeňská, DiS. v. r. 
                                                                                      referentka odboru dopravy 

    a silničního hospodářství      
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Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Lanškroun a na úřední desce Úřadu městyse Dolní Čermná. 

Zároveň žádáme o vrácení 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 dne …………………    Sejmuto dne ………………… 
 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
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