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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6
a ustanovení § 77 odst. 1 písmeno 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 § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti obce Litošice, IČO 00580562, se sídlem Litošice 27, 535 01 Přelouč, podané
dne 23.08.2021, vydává opatření obecné povahy pro
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Podmínky provedení místní úpravy provozu:
1) Místní úprava provozu bude provedena na pozemních komunikacích:
• silnice č. III/338 4 v obci Litošice
2) Místní úprava provozu bude provedena:
Posunutím stálých svislých dopravních značek:
IZ 4a-b s textem „Litošice“ (Obec - Konec obce) - o cca 110 m ve směru do Žehušic, tj. od stávajícího
umístění u pozemku p.č. 170/19 k pozemku p.č. 171/1, vše kat. území Litošice
3) Důvod podání žádosti: rozšíření zastavěné oblasti obce z důvodu výstavby RD.
4) Osoba zodpovědná za řádné provedení úpravy: Obec Litošice, Litošice 27, 535 01 Přelouč, tel. 724 658 513.
5) 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. 532/2013-120-STSP/1
ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013).
6) Provedení značek: stálé svislé dopravní značky
7) Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
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8) Platnost úpravy: do odvolání
9) Před instalací svislého dopravního značení musí být v případě potřeby vytýčeny inženýrské sítě, instalací
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
10) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí
žadatel.
11) 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, na
vlastní náklady.
Odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, obdržel dne 23.08.2021 žádost obce Litošice, Litošice 27, 535 01
Přelouč. Předmětem žádosti a vedeného řízení je návrh posunutí dopravního značení označujícího začátek
a konec obce z důvodu rozšíření zastavěné oblasti obce.
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 zajištěno souhlasné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané
pod č.j. KRPE-66317-1/ČJ-2021-170606 ze dne 31.08.2021 s podmínkami:
1) Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích a dle ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění
2) S posunutím začátku obce je nutné zajistit veřejné osvětlení.
Požadavky dotčeného orgánu jsou splněny podmínkami místní úpravy provozu, veřejné osvětlení je
realizováno.
Správní úřad 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 dne 01.09.2021 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval
k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 v návaznosti na § 39 odst. 1 stanovil správní
úřad lhůtu do 30 dnů ode dne zveřejnění pro uplatnění připomínek a námitek. Oznámení o návrhu opatření
obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Přelouč od 02.09.2021 do 20.09.2021 a na
úřední desce Obecního úřadu Litošice od 02.09.2021 do 23.09.2021.
Správní orgán ve stanovené lhůtě neobdržel žádné námitky a připomínky, proto oznámil veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/338 4 v obci a kat. území
Litošice, spočívající v umístění dopravního značení 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 nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
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.

Obdrží:
Účastníci (doručenky):
Obec Litošice, IDDS: s5pazn7
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
Ostatní:
Městský úřad Přelouč – úřední deska
Obecní úřad Litošice – úřední deska: IDDS: s5pazn7

