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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy jako příslušný úřad dle ustanovení § 124
odst. 6 a podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou dne
19. 11. 2014 podala obec Vejvanovice, IČ 00271136, Vejvanovice 11, 538 62 Hrochův
Týnec (dále jen „žadatel“) na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

oznamuje
návrh opatření obecné povahy
pro vydání stanovení místní úpravy provozu na silnici.
Návrh místní úprava je navrhována následující:
1)
2)
3)
4)

Místní úprava provozu bude provedena na pozemní komunikaci:
Silnici III/340 41, III/340 43, II/340 a II/355.
Místní úprava provozu bude provedena instalací dopravního značení nebo zařízení
uvedeného v příloze č. 1.
Důvod podání žádosti: zvýšení bezpečnosti provozu a chodců v obci Vejvanovice.
Dopravní značky nebo zařízení svým umístěním a barevným provedením musí být,
pokud není uvedeno jinak, provedeny a umístěny podle vyhlášky 30/2001 Sb., kterou se

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále podle TP 65 - Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání), TP 100 – Zásady pro
orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 117 – Zásady pro
informačně orientační značení na pozemních komunikacích, TP 133 – Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, a podle ČSN 018020 a ČSN
018020- změna 1; vše v platném znění předpisu.
Velikost dopravních značek – základní rozměrová řada.
Provedení značek – retroreflexní.
Termín: do 30 dnů po nabytí účinnosti opatření obecné povahy (dle klimatických
podmínek)
Platnost úpravy: trvale
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.
Dopravní značení bude instalováno Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
Za instalaci dopravního značení odpovídá Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Městský úřad Chrudim, odbor dopravy umožňuje všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům státní správy, aby uplatnili své námitky a připomínky
Do podkladů žádosti lze nahlédnout na Městském úřadě Chrudim, odboru dopravy
v provozní době úřadu.

Odůvodnění:
Městský úřad Chrudim, odbor dopravy jako příslušný správní úřad na základě žádosti,
kterou dne 19. 11. 2014 podala obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice 11, 538 62
Hrochův Týnec zahájil řízení o opatření obecné povahy k vydání Stanovení místní úpravy.
Předmětem žádosti a vedeného řízení je návrh umístění nového dopravního značení
v souvislosti se zvýšením bezpečnosti silničního provozu na silnici III/340 43 v obci
Vejvanovice.
Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích místní úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro
provozní informace stanoví na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností
(v tomto případě MěÚ Chrudim, odbor dopravy) po předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Chrudim,
dopravního inspektorátu, vydané dne 21. 11. 2014 pod č. j. KRPE-94571-1/ČJ-2014-170306.
Správní orgán žádost posoudil podle platné právní úpravy, podle zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky
č. 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zpracoval
návrh opatření obecné povahy ve shora uvedeném znění pro Stanovení místní úpravy.
Vzhledem k tomu, že došlo k získání dostatku podkladů pro vedení řízení o opatření
obecné povahy MěÚ Chrudim, odbor dopravy návrh opatření obecné povahy vyvěšuje na
úřední desce.

Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak
správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze
prominout.
Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 ti dnů na
úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a na úředních deskách obecních úřadů v
obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, a zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Otisk úředního razítka

Ing. Martin Klimek v. r.
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách, včetně
el. vyvěšení.
Žádáme o vyvěšení a po uplynutí doby na vyvěšení o zaslání zpět s vyznačení dne
vyvěšení a sejmutí.
Rozdělovník:
Účastníci řízení – veřejnou vyhláškou
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát,
IDDS: ndihp32
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka – k vyvěšení na úřední desce
Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks – k vyvěšení na úřední desce
Obec Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd – k vyvěšení na úřední desce
Obec Úhřetice, IDDS: aqha3e6 – k vyvěšení na úřední desce
Obec Úhřetická Lhota, IDDS: bdfb5bx – k vyvěšení na úřední desce
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