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Obec Svojšice, Svojšice 1, 53362 Svojšice
K vyvěšení:
Městský úřad Přelouč
Obecní úřad Svojšice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Přelouč, odbor stavební jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 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
(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti žadatele – obec
Svojšice, Svojšice 1, 53362 Svojšice, IČ: 00274381, podané dne 06.12.2016, vydává opatření obecné
povahy pro

místní úpravu provozu
na pozemní komunikaci III. třídy č. 342 14 v obci Svojšice (Cihelna), spočívající v umístění
trvalého svislého dopravního značení
Osadit svislé dopravní značení:
IZ 4a (obec) s textem Svojšice – komunikace III. třídy č. 342 14 začátek zastavěné oblasti přilehlé
k pozemní komunikaci naproti nemovitosti čp. 89 ze směru od křižovatky se silnicí III. třídy č. 342 13
IZ 4b (konec obce) s textem Svojšice – komunikace III. třídy č. 342 14 konec zastavěné oblasti přilehlé
k pozemní komunikaci před nemovitostí čp. 89 směr křižovatka se silnicí III. třídy č. 342 13 Chrtníky
za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení:
Platnost úpravy:

stálé svislé dopravní značení
základní rozměrová řada
reflexivní
od účinnosti opatření obecné povahy do odvolání
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Důvod: označení začátku a konce území, kde platí pravidla pro provoz v obci, informace o názvu obce,
označení konce obce
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Petr Jošt, starosta obce Svojšice, tel. 724186178.
Další podmínky pro místní úpravu provozu:
1. Instalace dopravního značení bude provedena odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního
značení hradí žadatel. Za instalaci dopravního značení odpovídá žadatel.
2. Dopravní značení svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce
č. 294/2015 Sb., ČSN 01 8020 a 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).
3. Dopravní značení bude umístěno tak, aby bylo pro účastníky provozu, pro které je určeno, viditelné
z dostatečné vzdálenosti. Pro řidiče je to viditelnost mimo obec minimálně ze vzdálenosti 100 m, v obci
nejméně ze vzdálenosti 50 m.
4. Značka IZ4a bude umístěna na začátku zastavěné oblasti obce Svojšice přilehlé k pozemní komunikaci
III/342 14, značka IZ4b bude umístěna na úrovni značky IZ4a.
5. Vlastník dopravního značení je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení po
celou dobu platnosti úpravy, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního
značení.
6. Svislé dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na
sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikací.
7. Před instalací svislého dopravního značení musí být v případě potřeby vytýčeny inženýrské sítě,
instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení inženýrských sítí.
8. Svislé dopravní značky budou provedeny ve výšce dle čl. 8.2.2 platných TP 65. Spodní okraj nejníže
umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) bude nejméně 1,20m nad úrovní vozovky.
V místě, kde bude značka umístěna do průchozího prostoru pro pěší, bude spodní okraj nejníže umístěné
značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20m.
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to
bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Obec Svojšice, Svojšice 1, 53362 Svojšice, IČ: 00274381 požádala dne 06.12.2016 Městský úřad
Přelouč, odbor stavební o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci III. třídy č. 342 14
(u nemovitosti čp. 89), na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 220/1 k.ú. Chrtníky
(u nemovitosti čp. 49) a na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 237/1 k.ú. Svojšice u Přelouče
(u nemovitosti bez čp. stojící na st.p. 78 k.ú. Svojšice u Přelouče) vše v obci Svojšice (Cihelna). Jedná se
o instalaci nového svislého dopravního značení IZ4a (obec) a IZ4b (konec obce) z důvodu označení
začátku a konce území, kde platí pravidla pro provoz v obci, informace o názvu obce, označení konce
obce.
Správní orgán v rámci řízení požádal příslušný orgán policie – Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát o vydání stanoviska
k návrhu místní úpravy provozu. Stanovisko bylo vydáno dne 02.01.2017 pod č.j. KRPE-106899-1/ČJ2016-170606.
Policie ČR ve svém stanovisku upozorňuje, že umístění dz IZ4a IZ4b na účelové komunikaci je v rozporu
s ustanovením § 2 písm. cc) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v posledním znění, kdy se
uvedené dz na účelové komunikaci neosazují.
Správní orgán s přihlédnutím ke stanovisku Policie ČR a k ustanovení § 2 písm. cc) zákona o provozu na
pozemních komunikacích požadované svislé dopravní značení na veřejně přístupných účelových
komunikacích p.p.č. 220/1 k.ú. Chrtníky (u nemovitosti čp. 49) a p.p.č. 237/1 k.ú. Svojšice u Přelouče
(u nemovitosti bez čp. stojící na st.p. 78 k.ú. Svojšice u Přelouče) nestanovil a dále se zabýval pouze
stanovením svislého dopravního značení na pozemní komunikaci III. třídy č. 342 14.
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Policie ČR ve svém stanovisku dále požaduje, aby při umístění dz IZ4a IZ4b na silnici III/342 14 byly
splněny podmínky dle TP 65, a to viditelnost na vzdálenost pro přijíždějící vozidla z extravilánu
a zastavitelnost oblasti.
Uvedené požadavky Policie České republiky správní orgán zohlednil a zapracoval pod bodem č. 3 a 4
do návrhu opatření obecné povahy.
Správní orgán dne 04.01.2017 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy spočívající
v umístění svislého dopravního značení. 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 04.01.2017 do 20.01.2017 a úřední
desce Obecního úřadu Svojšice a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup od 05.01.2017
do 04.02.2017.
Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy zákona o provozu na pozemních komunikacích
a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu a po uplynutí lhůty pro
uplatnění připomínek a námitek vydal stanovení předmětné místní úpravy provozu 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 15ti dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je
dnem doručení. Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu
Svojšice a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ...................................

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

............................................
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Obec Svojšice, IDDS: bxia9xc
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Obecní úřad Svojšice – úřední deska
Dotčené orgány a instituce:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice,
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

