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MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
oDBoR sr.q.vnnNí

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.:
C j.,
Spis.,skar"t.znak
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Datum:

Žadatel:

STl12529l20l9/Ky
MIJPC 13652120|9
2B0.4, S, 5

lrrg. Jan Kysilka
466 094 l,t5
.ian. lq,,s i l k a(dtllestopre lottc.cz

3,,7 .2019

Lenka Štěrbová. Dtrd_vchor a 525, 535 0l Holice

vEŘEJI\Á vvHrÁŠxe
Opatření obecné povahy

Městský Úřad Přelouč, oclbor stitvebttí" jako věcně a lnísttlě příslušný orgárr státni správy,ve věcech
provozu tra pozetnttícit l<oltttinikacíclr podle § 121 ocist.6 záitona č.36l12000 Sb.. o pfovozu lla
Pozemníclr kolllLtniltacícIt a o ztněniiclt nékterých zákonů. r,e ztrěrlí pozdějších předpisů. (ctále jen zákon o
Provozll na 1lozeIllltíclt kotllttttikacích). r,souladu s ustanovellírlr § 77 odst. 5 zákolra o provozll na
Pozemních kottlt-tttiltacích a dále, s tlstallo\ellírn § 173 zákona č.500/200-+ Sb.. sprár,ní řád, l,e znění
pozdějších pr'eclpisů rla zál<lirdě žác-losti Lenky Štěrbor,é, tČ OSOOSSq2, se sídlenr Ďudychova 525, 535
01 Holice, podarlé clne l7, 6. ]0l9

stanoví

v souladu se statrovisltern Policie České r,epubliky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,
Územní odbor ParclLrbice. Dopravní irrspelitorát vydarrýrn 

-dne 
1 ,'7.2019 pod č i. KRPE-4877o-ZÉl-

2019-170606, r'e slnyslrt ttsttrrlovení § 77 odst. 1 písrn. c) zákolra o provoztl na pozelnníclr kornunikacích
a vYhlášky č.29112015 Sb.. literotr se provádějí pravidla provozll na pozenrních l<onlunikacíclr

přechodnou úrrravu provozu

na silnici Č. II1/32211 v obci Brloh a katastrálním území Brloh u Přelouče (pozemek p.č. 529/5)
z dŮvodu oznaČení pracovnílro místa při realizaci vodovodní přípojky pro novostavtlu rotlinného
domu na pozentku p.č.1812:

Osadit:
Dle schématu č. B/5.1 dle TP 66 pro oznaéování pracovních míst na pozemních komunikacích,
schváleného MD ČR pod čj. 52l203-160-LEGi 1 - u. uoiou"e silnice IIIl3221i píed pozemkemp,ě.I8l2.

Podmínlry provedení přechod né úpravy provozu :

l. Dopravní zaíizení provedte podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

DoPravní znaěeni provedtejako: svislé dopravní značení a dopravní zařízení
Platnost stanovení: 8. 7 , 2019 - I7.7.20I9
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Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zaíízeni musí splňovai podmínky stanovené
v TP 65 - Zásady pro dopravni znaéeni na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod ěj.
532/20I3-STSP/1 ze dne 3I.7,20l3 (účinnost od 1.8. 2013),TY 66 - Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 2ll20I5-120_TN/1,
s účinností od 1. 4.2015.
Přenosné svislé dopravni znaéky nesmí bfi umístěny do rozhledových polí připojených
pozemních komunikaci (čl. 5.2.9 ČSN Z:O1O2) a rozh|edoqých polí připójení sousedních
nemovitostí (ěI. I2.7 ČSN Z:Ot 10) na pozemnikomunikace.
Barevně i provedením musí dopravní značení a dopravní zaíízení odpovídat ČSN BN 12899-1
Stálé svislé dopravní znaěení a přílohám vyhlášky č.29412015 Sb,

Jiné další podInínky:
1. Toto stanovetrí přeclroclné ťrplavy silničního provoztl rnusí být na nlístě přeclloženo kontrolnínr

orgánůrn.
2. DoPravní zrlaČerrí a dopravttí ,zaí,ízerlí nrusí být po celou dobu prací uclržor,áno ve fttnkčním stavu"

v Čistotě, sPrár'tlě urttístětro. zajiŠtclno tak, aby vlivem povětrnostních podrrrínek rredošlo ke znrěně jeho
PolohY. Po ukottČeltí al<ce lnrrsí být značení neprodleně oclstraněno a místo uvedeno clo pťrvodirího
stavu.

3, Instalované př,cclrodrté dopravt-lí zr-račetrí a dopravní zařízení bude
kontrolováno.

ze strally žadatele průběžně

4. OdPovědná osoba za proveclctlí podnlírrek tohoto stanovetrí: Lenka Štěrbová. Dud;,chova 525,534 01
Holice. tel. 603 5:16 36ti.

odůvodnění:
Městský úřad Přelorrč. oclbor stal,ebltí na základě žádosti žadatele - Lenka štěrbová, tč 6360s:qz. se
sídlern Duclr,'chova 525, 534 01 Holice, podané dne 17. 6. 2019 v soulaclu se stanoviskern dotčeného
orgánu - Poiicie Česiié r'eptibIiky, Krajské řeclitelstv,í policie ParclLrbickéhcr kraje. Úzenrní oclbor
Pardubice. Dopravttí irlspel<torát projedlral pi,edloženÝ nár,rh přeclrcldné ťtpravy provozLl na silnici
IIIl322l4 r,obci Brloh opatřellítll obectté povahy veřejnou vrhláškou,

podle ustano\ettí § 77 odst. 5 zákorla o provozu na pozetrrníclr korltunikacích přechodnou ťtplal.u provozu
na Pozemních liolrttttlikacíclr a zaÍ,Ízení pro provozllí infortnace stattoví Ila Illísttlí komtrnikaci obecní ťrřad
obce s rozŠÍt'ellolt pťrsobrtostí po př-edchozínl stanoviskLr př,íslušného orgánu Policie České republiky.

V rárnci r'Ízení by'Io zajiŠtčlicl písellrtré stanovisko př,ísltršného orgátlrt Policie C,eské republiky _ Krajské
ředitelství Policie Pardrrbicltého ltraje. Úzernní oclbor Parclubióe, Doprayttí itlspektorát, vydané pod
čj. KRPE-48110-2lČ,|-2.0 l 9-1 70606 ze dne 1. 1. 2019.

Policie České r'ePtrbliltr r,e srétlt stattovisku požadLrje z dťrvodu bezpečnosti pfovozll na pozemníclr
korriunikacích;

Přenosné svislé dopravttí značky nesnrí být r-rrnístěrry do rozhledovýcli polí připojených pozemních
komunikací (Čl. 5,2.9 ČSX Z;e l02) a rozlrledových polí pr'ipojerrí sousedních n"n1ouiio.Ú (čl,'l2.7 čSŇ
736l l 0) na pozelt-tl,tí kotlrtrn ikace.

SPrávrlí orgán PoŽaclaveli Policie České republiky zohleclnil a požadavek zahrnul do podmínek tohoto
stanovení přeclrodné ťtpravy llf0\,ozu.

Podle ustanovení § 77 oclst. 5 zál<ona o provozu na pozemníclr komunikacích správní ťrřad návrlr opatř-ení
obecné Povahy nedorLrčttje a nevl,zývá dotčené osoby k podání př,ipomínek nebo nárnitek.

2.

J.

4.
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Poučení:
Proti opatření obecné povalry dle § 173 odst. 2 zákonač.50012004 Sb., správní řáá, ve znění pozdějších
PředPisŮ nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
stanovení přechodného dopravního znaéeni opatření obecné povahy nabýváúčinnosti páťýmdnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.
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Toto opatření obecIré povalty
Přelouč.

Datum v},\,ěšeIrí:

Podpis oprál,rlětté oso[l1.. 1lotr rzitjící l r l ěšeItí
Razítko:

Datutn sejnlutí:

Podpis oprár,něné osob1. potvrzující sejmutí
Razítko:

Zveřejněno zptisobent LrnrožriLrjícíln clálkový př-ísttlp dne :

Pffloha:
Schéma přechodné úpravy

Obdrží:

Žadatel:
Lenka Štěrbová

Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického
Dopravní inspektorát, IDDS : ndihp32

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Přelouč - úřední deska
obecní úřad Brloh - úřední deska

Lubomír Novotn
vedoucí odboru

,q
ť,fiĚsT§KÝ uŘnn

ODBOR STAVEBNl
D PŘHLouČ

rnLrsí být vyvěšetro po dobu l5 dnů na úřední desce Městského úřadu

kraje, Územní odbor Pardubice,
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