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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné 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, na základě
žádosti společnosti MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Lupenice, ze dne
26. 4. 2019,
v souladu s ustanovením § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
vydává opatření obecné povahy,
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po předchozím stanovisku Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, ze dne 24. 4.
2019 pod čj. KRPE-31860-1/ČJ-2019-171106,
stanoví dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích: na místní komunikaci u čp. 82 v Horním Třešňovci a na účelové
komunikaci na pozemkové parcele č. 2637/2 v katastrálním území Horní Čermná
z důvodu realizace akce: „Polní cesta C9 v k.ú. Horní Třešňovec“ dle přiloženého
situačního snímku odsouhlaseného Policií ČR, který je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy.
Za těchto podmínek:
1) Instalace dopravního značení bude provedena po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné
povahy (nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení). Přechodné dopravní značení bude
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

instalováno ve dnech od 1. 5. 2019 do 17. 7. 2019 a odstraněno ihned po skončení
stavebních prací.
Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo na konstrukcích bíle
natřených, případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního
profilu komunikace. Značky se umístí v obci min. 2 m a mimo obec 1,2 m vysoko
nad úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.) v místě osazení a musí být
v reflexním provedení. Vnitřní okraj značek bude 0,5 až 2,0 m od kraje vozovky nebo
vnitřní hrany chodníku. Bočné a výškové umístění se řídí dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110
a ČSN 73 6201.
Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat
ČSN EN 12899-1. Jako závaznou lze užít publikaci TP 65: „Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích, technické podmínky, II. vydání“, které vydalo Centrum
dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů.
Viditelnost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100
m a v obci z 50 m.
Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě. Instalací
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
Společnost MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Lupenice, zajistí
a provede instalaci dopravního značení. Odpovědná osoba za instalaci dopravního značení
je Ing. Jindřich Samek, tel.: 702 151 837.
Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací.
Odůvodnění

Navrhovatel, společnost MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Lupenice,
podal dne 26. 4. 2019 návrh na Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích
spočívající v umístění dopravního značení dle přílohy na místní komunikaci u čp. 82
v Horním Třešňovci a na účelové komunikaci na pozemkové parcele č. 2637/2 v katastrálním
území Horní Čermná z důvodu realizace akce: „Polní cesta C9 v k.ú. Horní Třešňovec“.
Správní orgán v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal 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 24. 4. 2019 pod čj.
KRPE-31860-1/ČJ-2019-171106.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, správní orgán nedoručuje návrh opatření
obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.
Poučení
Na základě ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti tomuto stanovení přechodné
úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského
úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství.
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Obdrží
MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51, 517 41 Lupenice, IDDS: 77vjqep
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS:
ndihp32
Obec Horní Třešňovec, IDDS: zccbn74 (se žádostí o vyvěšení)
Obec Horní Čermná, IDDS: y6ebmyv (se žádostí o vyvěšení)

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

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

Opatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Lanškroun, Obecního úřadu Horní Třešňovec a Obecního úřadu Horní 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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