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Mě§t§lc)i úřad Litomyšl, odbo. místnfuo a silničníhohospodářství jako věcně a místně
příslttšlý obecní úiad, podle § 124 odst. 6 zákona číslo361/2000 sb., o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákon o silrričním pmvozu), na základě žládosti SpŤáiT a
údržbysilnic Pařdubického kraje, (IČ: 000 85 031), DoubŤavice 98, 533 53 PaŤdubice
a projednání d]e § ?7 odst.3 zákona o silničnímplovozu s Krajským ředitelstvím policie
Paldubického la,aje, dopravním inspektolátem Ústí nad orlicl pod čj, KRPE-78224-1/ČJ-201}11|106 ze úte 22.10.2019 podle ustanovení § 77 odst. 1 pism. c), odst. 5 zákona o silničnímprovozu,
v návaaosti na § 171 a §]72 zákona ě. 50012004 sb., správní řád v platném znění (dále jen správní

řád)'

oznam uje

návrh na stanovení místníúpraly provozu na poz€mních komunikacích.
Na šilnici IIv36015 v obci §Ioupnice na mostním objekfu ev,č. 36015-2 dojde z obou stran
k umistění svislé dopravni aačky (dále sDz) B13 (zákáz yjezdu vozidel, jejichž okBmžitá
hmotno§t přesAhuj€ 25 t) + E5 (největší povolená hmottrost jediného vozidla 63 t).

MístníúDrava playqzu bude play§detllzá těchto pa{blbqL:

1.

2.
3.

4.
5.
6,
7-

8.

SDZ budou nainsta]ovány na §ilnici I /36015 odbomou filmou v souladu se ,ZÁsady plo
dopravní mačenína pozemních komunikacich TP 65", které \ydalo Centrum dopťavniho
výzkumu Bmo a bylo schyáleno MD ČR č, j, 532/20 ] 3- ] 2o-sTsP/ l ze dne ] L7.2013.
Dopravní značky musí blit připevněny na kovovém sloupku a jejich instalací nesmí dojít k
narušení inženýrsh.íchsítí.
Na pozemních komunikacích se smí užívatjen dopťavnich značek uvedených ve }yhlášce
MDs č. 29412015 Sb., v platiém znění, kerou se provádějí pravidla silničníhoprovozu na
pozemních komunikacích a úprava a rizení provozu na pozemnich komunikacích. Provedení
dopravních naček včetně o'dstínů barer,. materiálů a rozméru musi odpovidat csN EN 128991 - stilé svislé dop.avní Značení.
Dopravni značky musi b:ít uddovány pravidelným čištěníma obnovou v nál§žitém stavu, aby
by]a zajištěna jejich funkce včasnéviditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí blýt dopravní
značky zabezpečeny proti povětmostnim vlivům.
Dopravní Značky nesmí býl překrývány jinými věcmi (větve stromů, keře, s]oupy, reklamním
zařízením apod,),
Instalace SDZ pro místníúpravu provozu na pozemních komunikacích bude provedena po
nabytí účinnostiopatření obecné povahyl - stanovení místníúpižvyprovozu na pozemrij
komunikaci.
Nák]ady spojené s pořízením a instalací sDZ hradí žadatel, kerýje bude následně udúovat a
obnovovat.
Platnost místni úpra\.y tŤva]á.
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Zodpovědná organizace za splnění podminek tohoto stanovení dopra\,,iího značeni:

správá a údržbasilnic Pardubického křaje, Doub;ice 98, 533 53 Pardubice

odůvodnění:
oznámení návrhu na stanovení mistní úpru\.y provozu na pozemních komunikacich bylo lyd.íno na
ákladě ádosti Sprály a údržby silnic Pardubického k aje, Doubmvice 98, 533 53 Pardubice z <íůvodu
ávěi,u hlavní mostní prohlídky mostu ě, 36015-2. sprá\.ni orgán obdřel souhlasné stanovisko PČR
DI Ustí nad orlici a lydal toto oznlámení ná\Ťhu na stanovení mistní úplavy provozu na pozemních
komunikacích.

Poučení|
K návrhu opaťení obecné povahy dle § 172 odst_ 4 sptávnfio řádu můžekdokoli,.jehož pŤáv4
povinnosti nebo zájmy mohou bl,t opaťením obecné povaby přímo dotěeny, uplatnit u správního
orgánu píserrmé pápomínky. Dle § 172 odst. 5 správniho řádu, v]astníci nemovitostí, jejichž pnáva,
povinnosti nebo zájmy souvisejicí s qýkoneú vlastnického pláva mohou blit opatřením obecné
povahy přímo dotčeny nebo, určí-litak sprá\,ní orBán, i jiné osoby, jejichž oplávněné zájmy mohou
b}'t opaťením obecné povahy přímo dotčený mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy
pisemné odůtodnčnénámiIk} ke správnímu orgánu. MěÚ liIom)sl. odboru m,stniho d
"ilnióniho
hospodář§tví, ve lhůtě 30 dnů ode dnejeho zveřejněni. Zmeškáni úkonu nelze prcminouL
Ná\,Ťh dopra\,1riho značenína pozemních komunikacích spolu s q,jádřením PČR DI Ústi nad Orlicí
jsou k nahlédnutí na Městském uřadu Litomyšl, odboru mistního a silničního hospodářství.

otisk razítke

Ing. Miloslav

Cink

řeferent odboru

Toto oznámení musí být rŤYěš€no po dobu 15 dnů na úř€dni desc€ a souča§ně téžzpů§obem
umožňujícímdálkor"ý pří§tup.
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Na včdomí:
Sprá\,a a údržba silnic Paldubického kraje, odděleni majetko\é sprá\),t,stí nad
33j,]I1.562 03 Ustinad oťlicí

ostatnin dotčenÝIn osobám doručeno veřeinou \,a/hláškou
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