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jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz 

  

     
Datum: 15.3.2017    
 
 
Žadatel: 
Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice 
 
 
k vyvěšení: 
Městský úřad Přelouč 
Obecní úřad Lipoltice 
Obecní úřad Brloh 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

Opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech 
provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona  
o provozu na pozemních komunikacích a dále s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti žadatele – Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice, 
IČ: 00273902 ze dne 15.02.2017 (doručena 21.02.2017) 
 

stanoví 
 
v  souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, 
Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát vydaného dne 13.03.2017 pod č.j. KRPE-15491-1/ČJ-
2017-170606, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
 

přechodnou úpravu provozu 
 

na komunikacích III. třídy č. 322 11, 322 14, 342 10 v obcích Lipoltice, Brloh a na místních 
komunikacích p.p.č. 573, 575/1 a 736 vše k.ú. Lipoltice 

 
 
Z2 (zábrana pro označení uzavírky) + B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) + DT E13 s textem Mimo 
vozidel určených pořadatelem – silnice III/322 11 u nemovitosti čp. 70 směr Přelouč 
Z2 (zábrana pro označení uzavírky) + B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) + DT E13 s textem Mimo 
vozidel určených pořadatelem – silnice III/342 10 u nemovitosti čp. 8 směr Přelouč 
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Z2 (zábrana pro označení uzavírky) + B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) + DT E13 s textem Mimo 
vozidel určených pořadatelem – silnice III/322 11 před křižovatkou s místní komunikací p.p.č. 736 
v k.ú. Lipoltice (před nemovitost čp. 126) 
IS11c (směrová tabule pro vyznačení objížďky – vlevo) – silnice III/322 11 před křižovatkou s místní 
komunikací p.p.č. 736 v k.ú. Lipoltice (před nemovitostí čp. 126) 
Z2 (zábrana pro označení uzavírky) + B1 (zákaz vjezdu všech vozidel) – místní komunikace (vyúsťující 
do uzavřeného úseku) p.p.č. 573 v k.ú. Lipoltice před křižovatkou se silnicí III/322 11  
IS11a (návěst před objížďkou) s textem Silnice III/322 11 Lipoltice uzavřena + IS11c (směrová tabule 
pro vyznačení objížďky – vpravo) doplněná symbolem E9 – silnice III/322 11 před křižovatkou se 
silnicí III/322 13 směr Přelouč, místní část Tupesy 
IS11a (návěst před objížďkou) s textem Silnice III/322 11 Lipoltice uzavřena + IS11c (směrová tabule 
pro vyznačení objížďky – přímo) doplněná symbolem E9 – silnice III/322 14 před křižovatkou se silnicí 
III/322 13 směr Brloh 
IS11a (návěst před objížďkou) s textem Silnice III/322 11 Lipoltice směr Přelouč uzavřena + IS11c 
(směrová tabule pro vyznačení objížďky – vlevo) – silnice III/322 11 Lipoltice u nemovitosti čp. 105 
IS11a (návěst před objížďkou) s textem Silnice III/322 11 Lipoltice směr Přelouč uzavřena + IS11c 
(směrová tabule pro vyznačení objížďky – vlevo) doplněná symbolem E9 – silnice III/342 10 před 
křižovatkou se silnicí III/322 11 před nemovitostí čp. 5 
IS11a (návěst před objížďkou) s textem Silnice III/322 11 Lipoltice směr Přelouč uzavřena + IS11c 
(směrová tabule pro vyznačení objížďky – vpravo) + IS11c (směrová tabule pro vyznačení objížďky  
– přímo) doplněná symbolem E9 – silnice III/342 10 před křižovatkou s místní komunikací p.p.č. 529 
v k.ú. Lipoltice 
IP10a (slepá pozemní komunikace) – místní komunikace p.p.č. 575/1 v k.ú. Lipoltice před nemovitostí 
čp. 11 
IS11c (směrová tabule pro vyznačení objížďky) doplněná symbolem E9 – vyznačení objízdné trasy pro 
automobily nad 3,5t 
IS11c (směrová tabule pro vyznačení objížďky) – vyznačení objízdné trasy pro automobily do 3,5t 
 
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značení 
Velikost dopravních značek:  základní rozměrová řada 
Provedení dopravních značek:  reflexivní 
Platnost stanovení:   29.04.2017     8:00hod. – 17:00hod. 
 
Důvod:    uzavírka komunikace a vedení objízdných tras z důvodu zajištěné sportovní akce – pořádání 
soutěže mladých hasičů v obci Lipoltice                          
 
Odpovědná osoba za provedení podmínek tohoto stanovení a zároveň osoba, která je za pořadatele 
oprávněna v případě potřeby zastavovat vozidla: Václav Šturma, nar. 29.03.1954, bytem  
Lipoltice 101, 533 61 Lipoltice, tel. 737 601 561. 
 
Podmínky provedení přechodné úpravy provozu: 
 
1. Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značení proveďte podle slovního popisu uvedeného  
v tomto stanovení. 
 

2. Dopravní zařízení a přenosné dopravní značení musí být umístěno na sloupcích červeno-bíle 
pruhovaných, spodní okraj dopravního značení musí být minimálně 0,6m nad niveletou vozovky. 
 
3. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravního zařízení a přenosného svislého dopravního značení  
musí splňovat podmínky stanovené v TP 65 – Zásady pro dopravní značení  
na pozemních komunikacích schválené MD ČR pod č.j.  532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 
s účinností od 01.08.2013. 
 

4. Vnitřní okraj značky bude 0,5m až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou 
krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 
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5. Barevně i provedením musí dopravní zařízení a svislé dopravní značení odpovídat ČSN EN 12899-1. 
Stálé svislé dopravní značení a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
 

6. Dopravní zařízení a dopravní značení musí po celou dobu konání akce ve funkčním stavu, v čistotě, 
správně umístěno, zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho polohy. Po 
ukončení akce musí být značení neprodleně odstraněno a místo uvedeno do původního stavu. 
 

7. Dopravní zařízení a dopravní značení související se sportovní akcí bude umístěno včas, vždy 
v dostatečném časovém předstihu před začátkem akce s ohledem na dobu potřebnou k jeho instalaci. 
Není-li to možné, musí být jeho platnost dočasně zrušena zakrytím, nebo jiným vhodným způsobem tak, 
aby dopravní zařízení a dopravní značení nebylo viditelné z žádného jízdního pruhu. 
 

8. Nainstalované dopravní zařízení a dopravní značení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno, 
zejména na objízdných trasách. 
 

9. Zastavovat vozidla během konání akce je oprávněna pouze osoba, která je uvedená v povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní akce a dosáhla věku 18ti let. 
Tato osoba musí mít u sebe při výkonu oprávnění kopii povolení zvláštního užívání, ve kterém je uvedena 
jako osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání pozemní komunikace. 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební na základě žádosti žadatele – Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 
Lipoltice, IČ: 00273902 ze dne 15.02.2017 (doručena 21.02.2017) v souladu se stanoviskem dotčeného 
orgánu  - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 
Pardubice, Dopravní inspektorát projednal předložený návrh přechodné úpravy provozu  
na silnicích III. třídy č. 32 211, 32 214, 34 210 v obcích Lipoltice a Brloh a na místních komunikacích 
p.p.č. 573, 575/1 a 736 vše k.ú. Lipoltice opatřením obecné povahy veřejnou vyhláškou.  
 

Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na silnicích III. třídy a na 
místních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím stanovisku příslušného 
orgánu Policie České republiky. 
 

V rámci řízení bylo zajištěno písemné stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky – Krajské 
ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát vydané dne 
13.03.2017 pod č.j. KRPE-15491-1/ČJ-2017-170606. 
 
Policie České republiky ve svém stanovisku uvádí mj. že, 
 

• požaduje provádění kontroly dopravního značení přechodné úpravy provozu, zejména na 
objízdných trasách 

 

Požadavek Policie České republiky správní orgán zohlednil a pod bodem č. 8 zahrnul do podmínek tohoto 

stanovení. 
 

• bude užito dopravního značení a dopravního zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a dále dle TP65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích 
 

Požadavek Policie České republiky správní orgán zohlednil a pod bodem č. 3 a 5 zahrnul do podmínek 

tohoto stanovení. 
 

• upozorňujeme na povinnost vyplývající s ustanovení § 79 odst. 1 písm. m) a odst. 8 zákona  
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu – v případě zastavování vozidel pořadatelem 

 

Požadavek Policie České republiky správní orgán zohlednil a pod bodem č. 9 zahrnul do podmínek tohoto 

stanovení. 
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Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích správní orgán návrh 
opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích 
stanovení přechodného dopravního značení opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu 
Přelouč, Obecního úřadu Lipoltice a Obecního úřadu Brloh. 
 
Datum vyvěšení: ...........................    Datum sejmutí: ................................ 
 
 
 
 
 
.......................................................   .......................................................... 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí 
Razítko:      Razítko: 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : .......................................... 
 
 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Přelouč. 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys 
 
Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: 
Městský úřad Přelouč, odbor vnitřních věcí 
Obecní úřad Lipoltice 
Obecní úřad Brloh 
 
Dotčené orgány a instituce: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, 
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
 
Ostatní: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8jq 
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