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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, příslušný dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě návrhu ze dne
04.06.2018 podaném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha
4, oznamuje podle podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„správní řád“, ve smyslu § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
návrh opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:
silnice II. a III. třídy v ORP Přelouč a místní komunikace ve Chvaleticích a Přelouči**
v místě:
nasávací oblast dálnice D 11 na území ORP Přelouč - viz projektová dokumentace.
popis místní úpravy provozu:
úprava orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnice D 11 v rámci „Přeznačení
orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnic I. třídy – B.2. VLNA 2 – Pardubický kraj“.
Vzhledem k rozsahu schématu dopravně-inženýrských opatření se přiložené schéma zveřejňuje na úřední desce
správního orgánu pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). S úplným zněním
návrhu OOP se lze rovněž seznámit na MěÚ Přelouč, odbor stavební, silniční hospodářství, Československé
armády 1665, Přelouč, 2. patro, číslo dveří 2.21 (pondělí a středa, 8:00–11:30 h., 12:30-17:00 h., úterý, čtvrtek,
pátek 8:00-11.30 h., 12:30–13:00 h. po předchozí telefonické dohodě).
Provedení místní úpravy provozu zajistí ŘSD ČR (navrhovatel). Odpovědná osoba za odbornou realizaci úpravy
podle tohoto stanovení: Ing. Jiří Hostaša, ŘSD Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, tel 466 046
514.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle příslušných
platných technických norem a musí odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značen na pozemních
komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013.
Dopravní značení bude odpovídat ČSN EN 12 899 – 1 Stále svislé dopravní značení.
2. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo jiného veřejného zájmu si správní orgán vyhrazuje
právo stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovení změnit.
3. Během realizace nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, v případě nutnost přechodných
dopravních opatření je třeba jejich stanovení správním orgánem.
4. Dopravní značení bude umístěno neprodleně, nejpozději do 6 měsíců od stanovení (nabytí účinnosti OOP).
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:
Dne 04.06.2018 podal navrhovatel žádost o stanovení místní úpravy provozu. Důvodem pro stanovení místní
úpravy provozu je úprava orientačního dopravního značení v nasávací oblasti dálnice D 11.
V rámci řízení bylo zajištěno písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j.
KRPE-51263-1/ČJ-2018-170606 ze dne 02.07.2018.
Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů se jedná o součásti pozemní komunikace. Osazení dopravního značení a zařízení, jeho kontrolu a
udržování, zajišťuje vlastník předmětné komunikace.
Úpravou se ukládají účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, obsažené v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán v souladu
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a v návaznosti na § 171
- § 174 správního řádu oznamuje formou OOP návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích. Návrh OOP správní orgán zveřejňuje na úředních deskách obecních úřadů v obcích dle § 77
odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle § 172 odst. 1 správního řádu musí být návrh OOP
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Toto
oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Úřadu městysu Choltice, Obecního úřadu Valy, Obecního
úřadu Břehy, Obecního úřadu Zdechovice, Městského úřadu Chvaletice, Obecního úřadu Kojice, Obecního
úřadu Řečany nad Labem, Obecního úřadu Přelovice.

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

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

............................................
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ………………………..

Příloha:
Situace dopravního značení
Výkresy velkoplošných DZ
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Ředitelství silnice a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč
Město Chvaletice, IDDS: wfpbsd7
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
ostatní
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Úřad městysu Choltice – úřední deska, IDDS:
Obecní úřad Valy – úřední deska, IDDS: 4fmb656
Obecní úřad Břehy – úřední deska, IDDS: yqya4ey
Obecní úřad Zdechovice – úřední deska, IDDS: zkza5qh
Městský úřad Chvaletice – úřední deska, IDDS: wfpbsd7
Obecní úřad Kojice – úřední deska, IDDS: e7aazmw
Obecní úřad Řečany nad Labem – úřední deska, IDDS: dszbbsb
Obecní úřad Přelovice – úřední deska, IDDS: ysma87f

