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Datum:

12.3.2019

Žadatel:

Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice
K vyvěšení:
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Obecní úřad Lipoltice – úřední deska

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, § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 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“), na základě ustanovení
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
na základě žádosti žadatele – obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice, IČ: 00273902, podané dne
14.01.2019, po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, vydaném dne 25.01.2019 pod č.j.
KRPE-5698-1/ČJ-2019-170606, vydává opatření obecné povahy pro
místní úpravu provozu
na silnici III. třídy č. 32211, místní komunikaci č. 2 „V Chaloupkách“ v obci Lipoltice, místní
komunikaci č. 5 „Pod hřištěm“ v obci Lipoltice a na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 18
„ke křížku“ p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice.

Instalovat:
Ukazatel okamžité rychlosti – silnice III/32211 naproti vyústění účelové komunikace č. 18
„ke křížku“, p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice před nemovitostí čp. 88 (sloup veřejného osvětlení)
Důvod: zvýšení bezpečnosti obyvatel při vjezdu do obce
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Instalovat:
Odrazové zrcadlo – křižovatka místní komunikace č. 4 „ke hřišti“, p.p.č. 574/1 k.ú. Lipoltice a místní
komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 575/1 k.ú. Lipoltice (naproti nemovitosti čp. 10 a 11)
Důvod: zajištění rozhledu při výjezdu z místní komunikace č. 4 “ke hřišti“ na místní komunikaci č. 2
„V Chaloupkách“

Osadit:
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 5 „Pod hřištěm“ p.p.č. 736
k.ú. Lipoltice za křižovatkou se silnicí III/32211, před nemovitostí čp. 126
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 5 „Pod hřištěm“ p.p.č. 736
k.ú. Lipoltice u vstupní brány na hřiště směr silnice III/32211
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 573
k.ú. Lipoltice za křižovatkou se silnicí III/32211, u nemovitosti čp. 13
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 575/1
k.ú. Lipoltice směr silnice III/32211, před nemovitostí čp. 11
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 575/1
k.ú. Lipoltice za křižovatkou místní komunikace č. 4 „ke hřišti“, p.p.č. 574/1 k.ú. Lipoltice, před
p.p.č.54/3 k.ú. Lipoltice směr silnice III/34210 (Choltice)
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 529
k.ú. Lipoltice za křižovatkou místní komunikace č. 6 „Pod lesem“, p.p.č. 425/16 k.ú. Lipoltice, před
nemovitostí čp. 69, směr silnice III/34210 (Choltice)
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 529
k.ú. Lipoltice za křižovatkou se silnicí III/34210 (od Choltic), před nemovitostí čp. 99
B20a „30“ (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 529
k.ú. Lipoltice za křižovatkou s místní komunikací č. 6 „Pod lesem“, směr hřiště, před nemovitostí
čp. 90
Důvod: zvýšení bezpečnosti obyvatel obce

Osadit:
2x Z11g (směrový sloupek červený kulatý) – veřejně přístupná účelová komunikace č. 18
„ke křížku“, p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice, označení vyústění účelové komunikace na silnici III/32211,
naproti nemovitosti čp. 88
Důvod: označení vyústění veřejně přístupné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci
Dopravní značení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení:
Platnost úpravy:

stálé svislé dopravní značky a dopravní zařízení
základní rozměrová řada
reflexivní
od účinnosti opatření obecné povahy do odvolání

Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Jiří Slavík, místostarosta obce Lipoltice, Lipoltice 2,
53364 Lipoltice, tel. 724657416.
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za podmínek:
1. Dopravní značení a dopravní zařízení svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat
vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN
12899-1, musí splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích – TP 65, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost
od 1.8.2013), Technické podmínky TP119 Odrazová zrcadla a Technické podmínky TP205 Zásady pro
proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích. Realizace dopravního značení a dopravního
zařízení bude provedena odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení a dopravního
zařízení hradí žadatel.
2. Svislé dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na
sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značení umístí ve výšce minimálně 2,20 m a mimo obec minimálně 1,2 m nad
úrovní terénu (nezpevněná krajnice, chodník apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m
od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany
zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m
a v obci 50 m.
5. Dopravní značení a dopravní zařízení bude po celou dobu umístění udržováno v řádném stavu.
6. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního
značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
7. Odrazové zrcadlo bude umístěno tak, aby byl zajištěn správný náhled, zrcadlo nebude zasahovat
do volného průjezdního profilu komunikace.
8. Ukazatel rychlosti bude umístěn tak, aby nezasahoval do průjezdního profilu přilehlé silnice, nesmí
zakrývat jiné dopravní značení nebo dopravní zařízení. Zobrazení okamžité rychlosti bude technicky
omezeno na určitou stanovenou nejvyšší hranici. Dopravní zařízení (ukazatel rychlosti) nesmí obsahovat
symbol dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B20a).
9. Ukazatel rychlosti bude ve správě a údržbě žadatele, tj, obce Lipoltice. Ukazatel nebude tvořit pevnou
překážku, jeho umístěním nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Nebude zakrývat
jiné dopravní značení nebo dopravní zařízení, nebude zaměněn s jinými dopravními značkami, nebude
oslňovat uživatele dotčené komunikace. Ukazatel rychlosti bude umístěn tak, aby nebránil provádění letní
a zimní údržby silnice III. třídy – osazení při hraně se sousedním pozemkem, na přesném místě umístění
se zástupce žadatele dohodne se zástupcem majetkového oddělení Správy a údržby silnic Pardubického
kraje, tel. 466 052 747 Šárka Cvrkalová, DiS.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to
bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice, IČ: 00273902 požádala dne 14.01.2019 (MUPCP008A04M)
Městský úřad Přelouč, odbor stavební o stanovení místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 32211,
na místní komunikaci č. 2 „V Chaloupkách“, na místní komunikaci č. 5 „Pod hřištěm“ vše v obci
Lipoltice a na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 18 „ke křížku“ p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice. Jedná se
o osazení zákazového dopravního značení B20a (nejvyšší dovolená rychlost) „40“ z důvodu zvýšení
bezpečnosti obyvatel při vjezdu do obce, instalaci ukazatele okamžité rychlosti z důvodu zvýšení
bezpečnosti obyvatel při vjezdu do obce, instalaci odrazového zrcadla z důvodu zajištění rozhledu
v křižovatce, osazení zákazového dopravního značení B20a (nejvyšší dovolená rychlost) „30“ z důvodu
zvýšení bezpečnosti obyvatel obce a osazení dopravního zařízení Z11g (směrový sloupek červený kulatý)
z důvodu označení vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.
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Správní orgán si v rámci řízení vyžádal k podané žádosti stanovisko dotčeného orgánu ve věcech
bezpečnosti silničního provozu - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,
Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát. Stanovisko správní orgán obdržel dne 25.01.2019.
Správní orgán následně dne 01.02.2019 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy
– stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích. V návrhu správní orgán
souhlasil s instalací ukazatele okamžité rychlosti, s instalací odrazového zrcadla, s osazením zákazového
dopravního značení B20a „30“ a s osazením dopravního zařízení Z11g. S osazením zákazového
dopravního značení B20a „40“ správní orgán nesouhlasil. Důvody, které vedly správní orgán k udělení
nesouhlasu, jsou popsány v odůvodnění veřejné vyhlášky – výše uvedený návrh opatření obecné povahy.
V souladu s § 172 odst. 1 a 5 v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil správní lhůtu pro
uplatnění připomínek a námitek, a to do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Návrh
opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Přelouč a zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup od 01.02.2019 do 18.02.2019 a na úřední desce Obecního úřadu Lipoltice
od 05.02.2019 do 05.03.2019.
Ve stanovené lhůtě správní orgán k vydanému návrhu opatření obecné povahy obdržel od majetkového
správce silnice III. třídy č. 32211 - Správa a údržba silnic Pardubického kraje vyjádření ze dne
15.02.2019, č.j. SUSPk/831/2019. V tomto vyjádření Správa a údržba silnic Pardubického kraje sděluje,
že souhlasí s umístěním zobrazovače rychlosti na p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice u silnice III/32211.
Žadatel /Obec Lipoltice/ bude mít osazený zobrazovač rychlosti ve své správě a údržbě. Zobrazovač
rychlosti nesmí tvořit pevnou překážku, umístěním nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního
provozu, nesmí zakrývat či být zaměněno s dopravními značkami a nesmí oslňovat uživatele dotčených
komunikací. Umístění zobrazovače rychlosti nesmí bránit provádění letní a zimní údržby silnic – osazení
při hraně se sousedním pozemkem.
Správní orgán požadavky Správy a údržby silnic Pardubického kraje zahrnul bod bodem č. 9 do
podmínek tohoto opatření obecné povahy.
Správní orgán po uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek a námitek v souladu s platnou právní úpravou
- zákon o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu, vydal stanovení místní úpravy provozu, a to ve shora uvedeném znění.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný
prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru
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 na úřední desce Obecního
úřadu Lipoltice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Po uplynutí lhůty potvrzenou
vyhlášku – opatření obecné povahy vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč.
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne ................................

............................................
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
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Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Dotčené orgány a instituce:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby,
dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
K vyvěšení:
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Obecní úřad Lipoltice – úřední deska

