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Datum: 30.3.2021    
 
 
Žadatel: 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, zastoupená VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava   
 
 
 

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 a 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“),  na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád),  na základě žádosti OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 
Brno, zastoupené společností VYZNAč, s.r.o., IČO 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava  
(dále „Žadatel“), podané dne 01.03.2021  

 
stanoví 

 
v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní 
inspektorát Pardubice č.j. KRPE-17267-2/ČJ-2021-170606 ze dne 15.03.2021, souhlasem Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.03.2021 a souhlasem Magistrátu města 
Pardubic, odboru dopravy ze dne 17.03.2021, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na 
pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, 
 

přechodnou úpravu provozu  
 
na silnicích č. I/2, I/36, I/37, II/322, II/323, II/333, II/342, III/32211, III/32218, III/32219, III/32221, III/32224, 
III/32225, III/32226, III/32227, III/32228, III/32722 spočívající v umístění přechodného dopravního značení:  

 
- podle přiložené situace dopravního značení 

 
za podmínek: 
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky 
Platnost úpravy:   06.04.2021 – 31.08.2021 
 
Důvod: označení uzavírky a objízdné trasy při realizaci stavby „Modernizace mostu ev.č. 333-003“ 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Richard Peška, VYZNAč, s.r.o., tel. 777 814 225  
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Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 
1) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné 

dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. 
2) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních 

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

3) Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené  
v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1. 4. 2015. 

4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnici 
od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

5) Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 
Sb. 

6) Zneplatnění dopravních značek bude provedeno dle platných TP66 pro příslušný druh dopravní 
značky. 

7) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům. 
8) 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 a v rozsahu nezbytně nutném 
k zajištění bezpečnosti provozu. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních 
podmínek nedošlo ke změně jejich polohy. 

9) Instalované dopravní značení a dopravního zařízení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno.  
10) Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude 

vyžadovat veřejný zájem. 
 
 
Odůvodnění: 
Žadatel – společnost OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, zastoupená 
společností VYZNAč, s.r.o., IČO 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, podala dne 01.03.2021 na 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na č. I/2, I/36, I/37, II/322, 
II/323, II/333, II/342, III/32211, III/32218, III/32219, III/32221, III/32224, III/32225, III/32226, III/32227, 
III/32228, III/32722 z důvodu označení uzavírky a objízdné trasy při realizaci stavby „Modernizace mostu ev.č. 
333-003“. 
 
K žádosti bylo získáno písemné stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát ze dne 15.03.2021, č.j. KRPE-
17267-2/ČJ-2021-170606 s podmínkami: 
1) Z obou stran mostního objektu bude umístěna dz č. IP22 s textem "Most v termínu od 1. 4. 2021 uzavřen". Dz 

bude umístěno v termínu min. 10 dní před zahájením uzavírky mostu. 

2) Na komunikacích, kde je navrženo užití dz č. IS11a nebude umístěno dz č. IP22. Umístění je nadbytečné, a 

proto v rozporu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

3) Bude doplněno dz č. IP10a-b k označení a návěstění slepých komunikací na jižní straně uzavírky (křižovatka 

ulice Hradecká-Nádražní-Sportovní). 

4) III/32220 před x II/333 doplnit dz č. C2b (popř. lze doplnit o příslušnou dt č. E13, pokud ve směru od 

Lohenic budou přijíždět vozidla stavby. 

5) Budou návěstěny dz č. B13 na předchozích komunikacích (B13 + E7a-b).  

6) V místech, kde bude ponechána dz č. IP22 s textem "Silnice II/333 směr Kutná Hora uzavřena" a dává to 

smysl bude nahrazen text "Kutná Hora" za text "Přelouč". Řidiči ve své podstatě do Přelouče nedojedou. 

7) Mimo území města Přelouče při umístění dz č. IP22 a bude to dávat smysl, bude změněn text: "II/333 směr..." 

na "II/333 v Přelouči směr ..." (tak aby se neobjevil 2 x název Přelouč v jedné IP22). 

8) III/32224 Poděbradská nebude řešen směr HK, ale směr Přelouč včetně vedení objížďky po schválené 

objízdné trase 

9) Umístění dz č. S7 s dz č. B1 + Z2 bude upraveno dle čl. 4.3.2 TP66. 

10) Doplnit dz č. B1 + E3a na II/333 za x II/211 směr uzavírka v Lázních Bohdaneč. 

11) Doplnit dz č. B1 + E3a, B13 (7,5) + E3a na II/333 za x II/323 směr uzavírka ve volném úseku. 

12) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací 

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

pozemní komunikace. 
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13) Zneplatnění dz bude provedeno dle platných TP66 pro příslušný druh dopravní značky. 

 
Podmínky dotčeného orgánu byly zahrnuty do podmínek stanovení přechodné úpravy provozu a zohledněny 
v návrhu DIO. 
 
K žádosti byl dále zajištěn souhlas Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství (správní orgán stanovující přechodnou úpravu na komunikacích I. třídy) a souhlas Magistrátu 
města Pardubic, odbor dopravy (správní orgán stanovující přechodnou úpravu provozu na komunikacích II.  
a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice). 
 
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. 
 
V souladu s ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné 
povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 
 
 
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 účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
 
 

Příloha: situace dopravního značení  

 
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 

 

Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
VYZNAč, s.r.o., IDDS: utdgcji 
  
dotčené orgány 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
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ostatní  
Městský úřad Přelouč - úřední deska   
Obecní úřad Valy - úřední deska, IDDS: 4fmb656 
Obecní úřad Břehy - úřední deska, IDDS: yqya4ey 
Obecní úřad Živanice - úřední deska, IDDS: tyua5rz 
Městský úřad Lázně Bohdaneč - úřední deska, IDDS: wucb4dd 
Úřad MO Pardubice VII – Rosice - úřední deska, IDDS: axwbv4z 
Úřad MO Pardubice VI – Svítkov - úřední deska, IDDS: vy7byam 
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