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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žadatel:
M – SILNICE a.s., oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČO:42196868
zastoupená na základě plné moci společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01
Boskovice, IČO:29372381
Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou.
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou
působností dle § 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 řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), které bylo zahájeno na základě
žádosti, kterou podala společnost M – SILNICE a.s., oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611,
537 01 Chrudim, IČO:42196868 zastoupená na základě plné moci společností DoZBos s.r.o.,
Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO:29372381, (dále jen „žadatel“) dne 13.9.2022 o
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.III/0436 (za železničním přejezdem ve směru do
obce Kamenná Horka) v k.ú. Kamenná Horka v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní
inspektorát č.j.: KRPE-76127-2/ČJ-2022-170906 ze dne 31.8.2022 podle § 77 odst. 2 písm. b)
zákona o silničním provozu

stanovuje
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí vyhlášky
č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném
znění), dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/0436 v k.ú.
Kamenná Horka.
Důvod stanovení: zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu stavby „I/43 Hradec nad
Svitavou – Lačnov – SO 141.2 – uzavírka Kamenná Horka“ (obchvat Svitav).
Platnost úpravy:
Městský úřad Svitavy
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

tel.: +420 461 550 211
e-mail: radnice@svitavy.cz
e-podatelna: posta@svitavy.cz

datová schránka ID: 6jrbphg
www.svitavy.cz

•

Od 26.9.2022 (pondělí) do 16.10.2022 (neděle)

V rámci uzavírky silnice III/0436 ve směru do obce Kamenná Horka se jedná o napojení
nové komunikace SO 104, 122. Dále se jedná o práce za železničním mostem zastávky
„Svitavy-Lány“, které jsou spojené se stavbou nového mostu na momentálně uzavřené
silnici I/43.
Použité dopravní značení: dle schématu, které je nedílnou součástí stanovení dopravního
značení. Schéma 1.
Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:
1. Místo přechodné úpravy: k.ú. Kamenná Horka – silnice č. č.III/0436.
2. Veškeré dopravní značení bude nainstalováno na výše uvedené silnici III. třídy v souladu
s TP č.66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a
situačním schématem, které je součástí stanovení.
3. Dopravní značení bude nainstalováno odbornou firmou. Náklady na dopravní značení a
zařízení hradí žadatel.
4. Velikost dopravní značky: základní rozměrová řada dle ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé
dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky.
Provedení dopravní značky: reflexní.
5. Ze strany zhotovitele stavebních prací nesmí být nijak ovlivněna bezpečnost a plynulost
silničního provozu nebo bezpečnost chodců.
6. Dopravní značky a dopravní zařízení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího
svislého dopravního značení. Ty mohou být využity pouze pro umístění značek IS-11b, IS11c a IS-11d (vyznačení objízdné trasy).
7. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na červenobíle pruhovaných kovových
sloupcích a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a
jiným vlivům. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být minimálně 0,6 m nad
niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo
chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
8. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu viditelné
z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně ze
vzdálenosti 50 m.
9. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí
být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN 01 8020 „Dopravní značky
na pozemních komunikacích“. Jako závaznou lze užít publikaci „Zásady pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66“, které vydalo Centrum dopravního
výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22 221/96-120 ze dne
6.11.1996 a „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které
bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.
10. V případě rozporu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se stávající
místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení
zakryto nebo přeškrtnuto dle TP66.
11. Policie ČR a jiné příslušné orgány mají vyhrazené právo o dodatečnou změnu nebo
doplnění v umístění přechodného dopravního značení po celou dobu omezení.
12. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu,
aby byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být
dopravní značky zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
13. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (včetně stromů, keřů,
sloupů, reklamním zařízením apod.). Pokud by dopravní značky mohly splývat s okolím, je
potřeba pozadí dopravní značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky
nebo nad vozovkou (vždy až po souhlasu příslušného DI Policie ČR a příslušného
silničního správního úřadu).

14. Instalace svislých přenosných DZ pro místní úpravu provozu na silnici č.III/0436 bude
provedena nejdříve pátý den po zveřejnění „Stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích“, nebo před zahájením stavebních prací.
15. Platnost úpravy je přechodná do 16.10.2022.
16. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní
zařízení.
17. Po dokončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno.
18. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na místě
předloženo kontrolním orgánům.
19. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek po dobu nezbytně
nutnou.
Zodpovědná osoba za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení a zařízení:
Ing. Jakub Coufal, stavbyvedoucí, M – SILNICE a.s., oblastní závod STŘED, Za Pivovarem
611, 537 01 Chrudim, – tel.:720 958 852, E-mail: jakub.coufal@.msilnice.cz
Zodpovědná firma za montáž dopravního značení a zařízení:
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, Ing. Vanda Glosová, tel: 722 226 495,
W-mail: glosova@dozbos.cz
Odůvodnění:
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy obdržel dne 13.9.2022 žádost žadatele na stanovení
přechodné místní úpravy provozu na silnici č.III/0436 v k.ú. Kamenná Horka z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z důvodu stavby „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov –
SO 141.2 – uzavírka Kamenná Horka“(obchvat Svitav). Stavební práce budou probíhat v době od
26.9.2022 do 16.10.2022.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný silniční správní úřad opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou
vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
č.III/0436 v k.ú. Kamenná Horka z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu z
důvodu stavby „I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov – SO 141.2 – uzavírka Kamenná
Horka“(obchvat Svitav) v termínu od 26.9.2022 do 16.10.2022.
Poučení a odvolání:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení veřejnou vyhláškou.

„otisk úředního razítka“
Za správnost vyhotovení: Dirr Radek

Bc. Jana Šneková
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situační plánek s rozmístěním dopravního značení
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: ………………………………..

Sejmuto: …………………………………

Rozdělovník pro oznámení :

Obdrží:
Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání správy odboru dopravy
Městský úřad Svitavy – odbor vnitřní správy , Dvořákova 3, 568 02 Svitavy
Navrhovatel:(dodejka)
DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice
Dotčené osoby:
V souladu ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
doručuje Městský úřad Svitavy, odbor dopravy toto opatření obecné povahy dotčeným osobám
veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 správního
řádu, tak že se písemně vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Svitavy a současně bude
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Pátým dnem po vyvěšení bude písemnost
považována za doručenou.
Dotčené orgány:(dat. schránka)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
Purkyňova 2, 568 02 Svitavy
Účastníci řízení:
Obec Kamenná Horka, Kamenná Horka 29, 568 02 Svitavy
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 530 02 Pardubice
Na vědomí:
Příloha (nedílná součást stanovení)
Situační plán – 1 list

Digitálně podepsal Bc. Jana Šneková
Datum: 16.09.2022 12:16:28 +02:00

