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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 124 odst. 6
a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti městyse Choltice, IČ 00273643, se sídlem
Pardubická 78, 533 61 Choltice, podané dne 12. 6. 2017,

oznamuje
návrh opatření obecné povahy
pro vydání místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Cholticích.
Místní úprava provozu je navrhována následující:
1) Místní úprava provozu bude provedena na pozemních komunikacích:
a) místní komunikace (dále „MK“) U Obory v Cholticích
b) silnice č. III/34210 (ul. Lipoltická), silnice č. III/32218 (ul. Jedousovská) v Cholticích
2) Místní úprava provozu bude provedena:
Osazením stálých svislých dopravních značek
a) IZ 8a se symbolem DZ B20a s údajem „30“ (Zóna s dopravním omezením) – MK U Obory za
křižovatkou se silnicí III/34210; MK U Obory u domu č.p. 310
b) IZ 8b se symbolem DZ B20a s údajem „30“ (Konec zóny s dopravním omezením) – MK U Obory před
křižovatkou se silnicí III/34210; MK U Obory u domu č.p. 310
c) P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě) + E 2d (Tvar dvou křižovatek) - MK U Obory před křižovatkou se silnicí
č. III/34210
d) IZ 5a (Obytná zóna) - MK U Obory u domu č.p. 310
e) IZ 5b (Konec obytné zóny) - MK U Obory u domu č.p. 310
f) P 2 (Hlavní pozemní komunikace) + E 2d (Tvar dvou křižovatek) – silnice č. III/34210 před křižovatkou s
MK U Obory
g) E 2d (Tvar dvou křižovatek) – silnice č. III/34210 pod stávající P 2 před křižovatkou s III/32218; silnice
č. III/32218 pod stávající P 6 před křižovatkou se silnicí č. III/34210
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Snesením stávajících dopravních značek
h) P 4 (Dej přednost v jízdě) - MK U Obory před křižovatkou se silnicí č. III/34210
i) E 2b (Tvar křižovatky) – silnice III/34210 pod stávající P 2 před křižovatkou se silnicí č. III/32218 ve
směru do Lipoltic
j) P 2 + E2b - silnice III/34210 před křižovatkou se silnicí č. III/32218 ve směru od Lipoltic
3) Důvod podání žádosti: ad 2a-e), h) rekonstrukce Mk U Obory
ad 2f,g,i,j) doplnění chybějícího dopravního značení
4) Osoby zodpovědné za řádné provedení místní úpravy provozu:
a) uvedené v bodech 2a-e), h) – Mgr. Tomáš Bolek, starosta městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61
Choltice, tel. 602 660 226
b) uvedené v bodě 2f,g,i,j) - Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Přelouč
5) Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ČSN 01 8020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích, vydané CDV Brno, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1
ze dne 31. 7. 2013 (účinnost od 1. 8. 2013).
6) Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
7) Provedení značek: reflexivní
8) Platnost úpravy: do odvolání
9) Před instalací svislého dopravního značení musí být v případě potřeby vytýčeny inženýrské sítě, instalací
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
10) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení
uvedeného v bodech 2a-e), h) hradí žadatel. Instalaci dopravního značení uvedeného v bodech 2f,g,i,j)
zajistí majetkový správce silnice č. III/34210 – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031 se
sídlem Doubravice 98, 533 51 Pardubice.
11) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
V souladu s ust. § 172, odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s dikcí
ust. § 172, odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Městského úřad Přelouč, odboru stavebního.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, ve smyslu ust. § 172, odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne
zveřejnění tohoto návrhu.
Odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební obdržel dne 12. 6. 2017 žádost, kterou podal městys Choltice, Pardubická
78, 533 61 Choltice. Předmětem žádosti a vedeného řízení je návrh osazení dopravního značení po rekonstrukci
ul. U Obory a doplnění chybějícího dopravního značení na silnici č. III/34210 v Cholticích.
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Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní a
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na místní
komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu
policie.
K návrhu místní úpravy bylo získáno stanovisko příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, vydané dne 20. 6. 2017
pod č. j. KRPE-48073-1/ČJ-2017-170606. Ve stanovisku je požadováno:
a) Dle našeho názoru stávající právní úprava neumožňuje umístění dz č. IZ 8a a IZ 8b na jednom sloupku.
b) Na silnici č. III/34210 musí být označena hlavní komunikace (dz č. P2 + E2b, popř. dz č. P2 + E2d z obou
stran před blízkými křižovatkami, stejná dz pak musí být pod dz č. P6 a č. P4).
K bodu a) stanoviska správní orgán sděluje, že navržená místní úprava je v souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, tj. „Svislé dopravní značky
„Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka
pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty
dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce
na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně
pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek“.
K bodu b) stanoviska správní orgán sděluje, že požadované dopravní značky byly do návrhu místní úpravy
doplněny.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bude dále vyvěšeno na úřední desce úřadu
městyse Choltice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu
Přelouč, odboru stavebnímu.

Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne ................................

............................................
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
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Obdrží:
účastníci (doručenky)
Městys Choltice, IDDS: d3gbezr
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
ostatní
Úřad městyse Choltice – úřední deska
Městský úřad Přelouč – úřední deska

