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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 124 odst. 6
a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti obce Lipoltice, se sídlem
Lipoltice 2, 533 64 Lipoltice, IČ: 00273902, podané dne 01.10.2020,

oznamuje
návrh opatření obecné povahy
pro vydání místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Lipoltice.
Místní úprava provozu bude provedena na pozemní komunikaci:
Křižovatka silnice III. třídy č. 32214 a místní komunikace na p. st. 134 k.ú. Lipoltice (místní část
Pelechov, před autobusovou zastávkou).
Místní úprava provozu bude provedena:
Osazením DZ IP 10a (slepá pozemní komunikace) na p.st. 134 k.ú. Lipoltice (místní část Pelechov, před
autobusovou zastávkou).
Důvod podání žádosti:
Zvýraznění neprůjezdného úseku místní části Pelechov.
Osoba zodpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Jiří Slavík, místostarosta obce, Lipoltice 2, 533 64
Lipoltice, tel. 724 657 416.
Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích, vydané CDV Brno, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013).
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Provedení značek: stálé svislé dopravní značky
Platnost úpravy: od stanovení do odvolání
Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
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 úřadu 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:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební obdržel dne 01.10.2020 žádost, kterou podala obec Obec Lipoltice,
se sídlem Lipoltice 2, 533 64 Lipoltice. Předmětem žádosti a vedeného řízení je návrh na osazení
dopravního značení IP 10a označující slepou pozemní komunikaci v obci Lipoltice, místní části Pelechov.
Důvodem je zvýraznění neprůjezdného úseku před autobusovou zastávkou.
Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na
místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
V rámci řízení bylo vydáno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu,
vydané pod č.j. KRPE-76213-1/ČJ-2020-170606 ze dne 27.10.2020.
V rámci žádosti o stanovení místní úpravy provozu obec Lipoltice žádala o vydání stanovení k místní
úpravě provozu, umístění DZ IP 10a (slepá pozemní komunikace) na p.st. 134 k.ú. Lipoltice (místní část
Pelechov, před autobusovou zastávkou)a stanovení místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 32211
v obci Lipoltice, umístění dopravního zařízení (odrazové zrcadlo, p.p.č. 750 k.ú. Lipoltice, vedle domu
č.p. 34). Dopravní inspektorát se seznámil s předloženým návrhem místní úpravy provozu a pod č.j.
KRPE -76213-1/ČJ-2020-170606 doporučil: „K umístění odrazového zrcadla požadujeme předložení
rozhledových poměrů v souladu s TP119. Dále upozorňujeme, že dle TP119 odrazové zrcadlo poskytuje
omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a na jeho okolí a zobrazuje tuto situaci
zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti není snadné analyzovat dopravní situaci,
neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je v odrazovém zrcadle těžké
odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel. Je proto vždy nutné zkoumat, zda potřebné
rozhledové pole pro řidiče (chodce) na příjezdové komunikaci nelze zajistit jiným způsobem např.
úpravou jízdního pruhu na pozorované komunikaci apod. Potřebné rozhledové pole lze získat také
snížením rychlosti na pozorované komunikaci např. zúžením jízdních pruhů, zpomalovacími prvky či
místní úpravou provozu.“
Správní orgán z výše uvedených důvodů nevydává souhlas s umístěním dopravního zřízení – zrcadla.
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Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve
shora uvedeném znění.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bude dále vyvěšeno na úřední desce
Obecního úřadu Poběžovice u Přelouče. 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 oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Příloha:
- Situace dopravního značení.
Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys
dotčené orgány státní správy
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
ostatní
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