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Karel Pyták 
466 094 149 
karel.pytak@mestoprelouc.cz 

  

     
Datum: 13. 07. 2022    

 
Žadatel: 
Parseko spol. s r.o., se sídlem 22. července 174, 530 02 Studánka Pardubice, IČ: 27866831  
 
Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, 
Dopravní inspektorát, se sídlem Rožkova 2757, 53002 Pardubice 
 

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 § 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 
silničním provozu), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a dále ustanovením 
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žadatele – 
Parseko spol. s r.o., se sídlem 22. července 174, 530 02 Studánka Pardubice, IČ: 27866831 v zastoupení 
na základě plné moci ze dne 27. 06. 2022 společností ASIG s.r.o., se sídlem Budovatelů 324, 533 12 
Chvaletice, IČ: 25954849, podané dne 27. 06. 2022  
 

stanoví 
přechodnou úpravu provozu 

 
po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor 
Pardubice, Dopravní inspektorát na základě stanoviska č.j. KRPE-61066-3/ČJ-2022-170606 ze dne 
13. 07. 2022, stanovisko k přechodné úpravě provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na místní 
komunikaci mezi obcemi Lipoltice a Pelechov, parc. č. 567/22 ve vlastnictví obce Lipoltice, č. p. 2, 
53364 Lipoltice.     
 
 
Návrh DIO (zpracované společností ASIG, kreslil Marek Haňavec z data 27. 06. 2022)  
 
Umístění dz: IP 22 s textem „silnice Lipoltice-Pelechov uzavřena“, a to na příjezdech ke křižovatkám 
v obci Lipoltice, Pelechov, Brloh a propojení Brloh-Tupesy. 
Dz B1; IP 10a a 2x s dt E3a s textem 1400 m a 200 m na obou stranách vjezdu na místní komunikaci. 
Dz B1; dt č. E13 s textem „mimo vozidla stavby“ a zábranami Z2 + směrové desky Z4d/e s S7 
s přerušovaným světlem pro výstrahu v místě stanoviště jeřábu. 
IS 11c Směrové tabule pro vyznačení objížďky v místech křižovatek objížďky (celkem 12 ks dle návrhu) 
Doplnění o IP 10b, dle stanovených podmínek. 
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Stanovení bude vyvěšeno veřejnou vyhláškou 
 
Důvod úpravy provozu: stavební práce rekonstrukci propustku přes Brložský potok, a to nutnost 
ustavení jeřábu na místní komunikaci mezi obcemi Lipoltice a Pelechov, parc. č. 567/22 ve vlastnictví 
obce Lipoltice, č. p. 2, 53364 Lipoltice    
 
Podmínky provedení přechodné úpravy provozu: 
1. Dopravní značení bude provedeno podle slovního popisu návrhu uvedeného v tomto stanovení 

schváleným typem dz pro provoz na pozemních komunikacích 
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky 
        
2. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních 

komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a do rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 
ČSN 73 6110) na pozemní komunikace. 

3. Bude užito dopravního značení a dopravního zařízení v souladu s § 78 z. č. 361/2000 Sb., o provozu 
na PK. 

4. Před křižovatkami, za kterými je umístěna dz č. IP 10a (směrem k uzavírce), budou v obou 
směrech jízdy jako návěst umístěny dz č. IP 10b. 

 
Jiné další podmínky: 

 
1. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním 

orgánům. 
 

2. Dopravní zařízení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho 
polohy. 

 
Platnost přechodné úpravy: od stanovení do 31. 07. 2022 (maximálně 5 dní v tomto období, dle 
souhlasu Krajského úřadu, odboru dopravy v termínu od 18.7.2022) 
 
Odpovědná osoba: Ing. Milan Soudek, Stará Obec č. p. 321, 533 54 Rybitví, tel: 721 605 448 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, na základě žádosti Parseko spol. s r.o., se sídlem 22. července 174, 
530 02 Studánka Pardubice, IČ: 27866831 v zastoupení na základě plné moci ze dne 27. 06. 2022 
společností ASIG s.r.o., se sídlem Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice, IČ: 25954849, podané dne 
27. 06. 2022, po jejím posouzení a projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, dopravní inspektorát Pardubice, po dodatečné změně termínu, stanovil přechodnou 
úpravu provozu na místní komunikaci mezi obcemi Lipoltice a Pelechov, parc. č. 567/22 ve vlastnictví 
obce Lipoltice, č. p. 2, 53364 Lipoltice, a to za podmínek výše uvedených, jako opatření obecné povahy 
postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu. 
 
Poučení: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud to 
bude vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto 
opatření obecné povahy nabývá výjimečně účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky z důvodu 
hrozící vážné újmy veřejnému zájmu, k zajištění potřeby rekonstrukce propustku. 
 
 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který 
písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně 
příslušného obecního úřadu. 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 orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 
- Situace dopravního značení. 

 
Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
ASIG s.r.o., IDDS: 6vbnnuv 
  
dotčené orgány státní správy 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
  
ostatní 
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys 
 
K vyvěšení: 
Městský úřad Přelouč 
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