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Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1
písm. b) a c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po stanovisku Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát č.j. KRPE-36705-2/ČJ-2021-171106 ze dne
26. 5. 2021 na základě žádosti společnosti K-DORPER s. r. o., se sídlem Stradouň 4, 53853 Stradouň, IČ: 01590979, která
je zastoupena spol. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice č. 155, 53351, IČ: 25931016, podané dne
4. 5. 2021
Stanovuje
Přechodnou úpravu provozu
na silnici I. třídy č. 17 při opravě propustku ev. č. 17-032P v obci Vraclav. Značení bude umístěno na p. p. č. 2453 k. ú.
Vraclav.
Značení částečné uzavírky pozemní komunikace bude probíhat ve dnech od účinného stanovení přechodné úpravy
provozu do 27. 8. 2021:
Vše přehledně v situacích dopravního značení, které dodala společnost
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice č. 155, 53351
Dopravní značení proveďte jako:
Přenosné svislé dopravní zařízení, provoz bude řízen pracovníky
stavby, světelné signalizační zařízení bude umístěno mimo pracovní dobu
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada, SSZ
Provedení dopravního značení:
reflexní
Platnost úprav:
účinnosti stanovení přechodné úpravy do 27. 8. 2021
Odpovědná osoba:
p. Fanta, tel. 603115936,
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o.
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Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno přesně dle přiložených příloh odbornou firmou.
2. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska k návrhu přechodné úpravy provozu Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, se sídlem Tvardkova
1191, 56227 Ústí nad Orlicí, pod č. j. KRPE-36705-2/ČJ-2021-171106:
a. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb.,
v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev,
materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
b. Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle
pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny
s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou
dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 018020 "Dopravní značky na pozemních
komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze
užít publikaci: TP 66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích",
které byly schváleny Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností
od 1. dubna 2015.
c. Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu
(obzvláště v období zimní údržby), aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné
viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
3. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
4. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno
pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
5. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
6. Odpovědnou osobou byl určen: p. Fanta, tel. 603115936, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o.,
7. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení
změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Dne 4. 5. 2021 podala společnost K-DORPER s. r. o., se sídlem Stradouň 4, 53853 Stradouň, která je zastoupena spol.
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice s. r. o., se sídlem Rosice č. 155, 53351 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 17. Objízdné trasy
nejsou stanoveny. Provoz bude řídit světelné signalizační zařízení a v pracovní době pracovníci stavby.
K žádosti bylo vydáno písemné stanovisko příslušného orgánu policie - policie Pardubického kraje, Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, č. j. KRPE-36705-2/ČJ-2021-171106 ze
dne 27. 8. 2021. Připomínky Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do tohoto opatření
obecné povahy.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy a vydal stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření
obecné povahy veřejnou vyhláškou.
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy nedoručuje
a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a dopravní obslužnosti

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále na úřední desce obecního úřadu Rudoltice. 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 Krajskému úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Vyvěšeno dne:

……………………………………

Sejmuto dne:

……………………………………

……………………………………
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu
Pardubického kraje.
Příloha:
Situace
Účastník řízení:
K-DORPER s. r. o., se sídlem Stradouň 4, 53853 Stradouň, která je zastoupena spol. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Pardubice
s. r. o., se sídlem Rosice č. 155, 53351
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní
inspektorát, se sídlem Tvardkova 1191, 56227 Ústí nad Orlicí
Vyvěšení na úředních deskách:
Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení - úřední deska
Obecní úřad Vraclav, se sídlem č. p. 66, 56542 Vraclav – úřední deska
Ostatní:
Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Správa Pardubice, se sídlem Hlaváčova 902, 53002 Pardubice
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