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Městs§ úřad Litomyšl, odbor místníhoa silničního hospodařství, věcně a místně příslušný obecní
uřad s rozšířenou působností dle § l24 odst. 6 zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách někter.ých zákonů, ve mění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o
silniČnímprovozu"), na zékladě žádosti ze ďne 26. II.2019, kíerou podala Správa a údržbasilnic
Pardubického kaje, IČ: 000 85 03l, Doubravice 98,533 53 Pardubice (dále jen ,,žaďatel"),po jejím
Projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničnímprovozu s dopravním inspektorátem Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitaly, čJ. KRPE-92Ózg-ttČl-zolg-170906
ze dne 27 . I1. 2019, v souladu s vyhláškou č. 29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na

pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů a dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu,'
vnávaznosti naustanovení §171 a I73 zákonač.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,správní řád"), lydává toto opatření obecné povahy, a tímto

stanoví
dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničnímprovozu žaďateli přechodnou, úpravu provozu
napozemních komunikacích, spočívajicív dočasnémumístěnípřenosného dopravního značetúna
silnicích II. a III. třídy ve správním óbvodu MěÚ Litomyšl během provádění pracíběžnéúďržby.
Pro přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky:
1. Platnost stanovení: od 01. 0I.2020 do 31. 12.2020.
2. Dopravní značeníbude provedeno přesně dle grafického návrhu (přesně dle jednoho
zpííloženýchschémat), který,tvoří nedílnou součást tohoto stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou.

3. Budou splněny nasledující podmínky stanoviska Policie ČR, ÚO Svitavy, dopravního inspektorátu,
čj. KRPE-92929-IlČI-20|9-110906 ze dne 21. 11.2019:
a. Policie ČR, ÚO Svitavy, DING bude lyrozuměna před každým omezením formou eleklronické

pošty, e-mail: sy.di@pcr.cz nebo telefonicky na.tel. 974 5'78 258, 974 578 259, (974 5'78 253)
s uvedením přesné polohy Pracovního místa, rozsahu omezení provozu a předpokládaného
trvání omezení!

b. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno

o

neporušenost a úplnost pt'enosného dopravního značeru.

c. Vpřípadě rozporu přechodné úpraly pfovozu se stávající,místníúpravou bude

stávající
dopravní značenizakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
ď. Za sniženéviditelnosti bude případný ýkop v tělese pozemní komunikace nebo v chodníkové
ploše řádně osvětlen, to platí i pro vozidla stojícína krajnici nebo pracovní místo a jiné
I
píekážky na pozemní komunikaci,

e. V případě špatných rozhledoých poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku

f.

dopravních komplikací Žhlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí
náIežííěpoučených osob, vybavenýchýstražným oblečenímdle TP 66.

Do doby konečnépovrchové úpravy komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně
dosypávat nerovnosti.

ít+
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g. Pokud bude pr'enosným DZ ornezen Lrrčitý úsek. pr,áce budou probíhat v celérn úseku. Jinak

!.rg§L!ý,sz!4č911q pouze nrísto zásahu!
h. Pr'i neúplnénl označovánípřechodnýnl dopravnítlr značenítrl a nesplnění podrrrínek bude Policií
CR, DI Svitavy každá dalšía,kce posuzována zvlášť
i. Dopravrrí značky a dopravní zaíízenímusí být pro účastníkyprovozu viditelné z dostatečné
vzdálenosti, nrinro obec nejrrréně ze vzdáIenosti 100 m a vobci nejrrréně 50 m a nesmí
zas

"j

ahovat do

pr ůj ezdrrílro proltl u konrutri

kace.

Př,enosné dopravní značk1, musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značenínrusí být
provedeno v souladu s vyl-rláškotr MD č. 29412015 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se
provádějí pravidla silrričníhoprovoztl na pozemníclr komunikacíclr, ťtprava aŤízeníprovozu na
pozemrríclr kon-rr,rnikacích (dále jen vyhláška č. 29412015 Sb), Budou dodrženy roznrěry a

provedení dle příslušnéČSN BX 12899-1. Spodní oklaj přenosné dopravní zrrač§ musí být
min. 0,6 m nad úrovnívozovky. Jako záyaznou lze užítpublikaci TP č. 66 ,.Zásady pro
označovánípracovních rrríst na pozetrrních komunikacích", která byla schválena Ministerstveln
dopravy q. 2Il20l5-120-TN/1 ze dne l2. 03. 2015.

k. Svislé př,enosné dopravní značky musí být umístěn1, na kovovýclr červenobílepruhovaných
sloupcích dle TP 66. Červenéa bílépruhy musí mít šír'ku100 - 200 mm. Pro r_rmístěni

přerrosného dopravrrího značenínesmí být využíván;, slor,rpky stávajícílro svisiélro ciopravního
znaČenÍ.Přenosné dopravní značky musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti
povětrnostním podmínkám.

4. Ve

smy'slLr § 78 odst. 3 zákona o silrričnín provozu se k zajištění bezpečnosti a plyrrLrlosti
silrličIlílroprovozu povoluje užívári přenosných dopravních značek jerr po dobu rrezbytně nutnou,
po dokollčeníprací bude přenosné dopravní značenívžd},neprodleně odstraněno.

5. DoČasnou úpravu dopravnílro značerrísi zajistí žadate1, za splnění všech podrnínek toIToto
stanovení odpovídá: Ing. Roman Voctička (Správa a údržbasilnic Pardubicltého kra.ic, lČ: 000
85 03l), tel.602 191 164.
MeÚ Litonll,šl, odbor rnístníhoa silničnílrohospodářství. si vyhrazuje právo v pr'ípadě zjištěných
v sor,rvislosti s prováděním přechodrrého dopravního značenítoto stanovení zl,ušit nebo

rledostatkťr
cloplnit.

odůvodnění:
Odlror rnístníhoa silničnílrohospodářství Městského úřaclu Litomyšl vydal toto opatření obecné
Povalry pro stanovení přeclrodné úpravy provozu na pozetnních komunikacích na, základě žádosti
Žadatele ze dne 26. 1r.20 19. Přechodná úrprava provozu spočívávdoča,snémumístění př,enosnélro
doPravnílro znač:enína silnicíclr ll. a IIl. třídy ve správnín obvodu MěÚ Litornyšl, běherrr prováděrrí
prací běžnéúdLžbi,,.
Rozrlrístěrrí dopravníIro značeníbylo projednáno s dotčenýrn orgárrem Policie ČR ate § 77 odst, 2
PÍsIn. b) zákona o silnlčnímprovozlt - souhlasiré stanovisko dopravrrího irrspektorátu KrŘ pohcie Pk,

Uo

Svitav1,. č.j. KRPE-92929-1lČJ-20|9-170906 ze dne 21. I1.2O1g.

Poučcní:
OPatření obecné povalry se oznamlrje veře.|nor-r vyhláškoLr a nabývá útčinrrostipátým dnen po
vl'věŠenÍ.V souladu s § 77 odst, 5 zákona o silručnínprovozll nedoručr,rje příslLršnýsprávrrí ťrřacl
návrh oPati'ení obecné povahy a rrevyzývá dotčenéosob,v k podávání připonínek nebo nánitek. Proti
opatt'ení obect,té povahv nelze podat opravný prostr'édek.

otis k úře rlníh o ra: ítka

Mgr. Rostislav Šimon
relěr,cnt cldboru
1
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Rozdělovník:

'

SPráva a údržbasilnic Pardubického kraje, IČ; 000 85 031, Doubravice 98, 533 53 Parclubice

(žadatel)

Dotče1}ý orgán:

'

KrR policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, dopravní inspektorát. Purkyňova 190]/2,568 l4
Svitavy

K vyvěšení písemnosti na úřední desce:
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Městský úřad LitomyšI - odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní
Obectrí úřad Benátky, lČ: 002 16 315, Benátky l9, 570 01 Litorlyšl

obecní úřad Bohuňovice. IČ: 002 76,121, Bohuňovice 13. 570 01 Litomyšl
Obecní úrřad Budislav, IČ:002 76 511, Budislav 64,569 65 Budislav
Obecní úřad Cerekvice nad Loučnor"t. lČ: 002 76 531. Cerekvice nad Loučnotr 132. 569
cerekvice nad Loučnou
obecní trad Čista, lČ: 002 16 545, Čista 3z6, 569 56 Čistá u Litorrryšle
Obecní úřad Desná, IČ: 005 19 483. Desná 100. 570 01 Desná

obecní úřad Dolní Újezd,lČ: 002 16 596, Dolní Újezcl 281,569 6l Dolní Újezd
Obecní úřad Horky, IČ:005 19 5I3. Horky 55, 570 01 Litomyšl
Obecní ťu'aclHorní Újezd. IČ: 005 19 52I, Horní Újezd l, 570 0l Litomyšl
Obecní úr'ad Chmelík, lČ: 005 19 548, Clrmelík 76,570 01 Litom;lšI
Obecní úr'acl Chotovice, lČ: 00216 7l5, Clrotovice 62. 570 01 Litornyšl
Obecní úřad Chotěnov. IČ:0O216 707. Chotěrrov 23, 570 01 Litonryšl
Obecní úř,ad Janov, IČ:002 1613I. Janov 216, 56955 Janov
Obecní úřad Jarošov. IČ: 002 16 166. Jarošov 96, 569 66 Jarošov
Obecní úřad Lubná, lČ: 002 16 952, Ltrbná 327 . 569 63 Lubná
Obectrí úřad Makov. lČ; 002 76 961. Makov l13, 570 01 Litornyšl

Obecní úřad Morašice, IČ: 002 77 029, Morašice 96, 569 51 Morašice
Obecní úrřad Němčice, lČ: 002 79 217. Něnčice 101,56I l8 Němčice
Obecní úrřad Nová Sídla, IČ: 005 79 581. Nová Sídla 78, 570 01 Litorrlyšl
Obecní úřad Nová Ves u Jarošova, IČ;005 79 599, Nová Ves lt.Iarošova 41, 570
Obecní ťrřad Osík, lČ: 002 1] IO0, Osík 240, 569 67 Osík

0i Litomyšl

Obecní úřad Poříčír-r Litornyšle, lČ: 005 79 6lI,PoříčíLr Litomyšle 81, 570 01 Litomyšl
Obecní úřad Přílrrka. IČ;002 11 223. Příluka 80, 544 39 Nové Hrady
Obecní úřac1 Sebranice, IČ: 00211 339, Sebranice 30, 569 62 Sebranice
Obecní úr'ad Sedliště, lČ: 002 71 34], Sedliště 46,5'/0 01 Litomyšl

r_r

Litomyšle

Obecníúrřad Sloupnice,lČ: 000 38 l30, Horní Slor_rpnice l96,565 53 Sloupnice

Obecní úřad Strakov, IČ:002 11 4I0. Strakov 3. 570 01 Litorrryšl
Obecní úi,ad Suchá Lhota, lČ: 002 17 436, SLlchá l-lrota 12,510 0l Litomyšl
Obecní úřad Trstěnice, lČ: 002 77 509. Trstěnice 238, 569 57 "frstěrrice u Litonyšle
Obecní út'ad Tržek, IČ:005 79 637 "Tržek21, 570 0l Litonlyšl
Obecní úrřad Újezclec, IČ:005 ]g 645,Újezdec,.2|.570 01 Litorrryšl
Obecní úr'ad Vidlatá Seč,IČ:00211550, Vidlatá Seč 86. 570 01 Litonlyšl
Obecní úr'ad Vlčkov, lČ: 002 19 714. Vlčkov 45, 560 02 Česká Třebová

)lL+

53

Č 1.: nloÚ Litomyšl 105333/2019
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na ťrř,ednídesce MěÚ Litorny,šl a OÚ výše
Lrvedených obcí, a to současně i způsoberr-i ttnrožtiLrjícírndálkový přístup. Po sejmutí rrrusí být

oBEC

SLOUPNICE
" , , , ,,: , , , , , , , , ,

,

Razítko a podpis oprávněné útřední osoby p

;r""ii"i

"vrŮSení

a sej

mutí,r§ffi af,?a.r.".

Příloha:

'

Gralický návllr,.Schétllata pro označováni pracovnícl,t rrlíst" (l l stran 'A4)
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