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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL 
odbor místního a silničního hospodářství 

Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 

570 20 Litomyšl  

Č.j.: MěÚ Litomyšl 53706/2019 
Vyřizuje: Ing. Miloslav Cink 

Tel.: 461 653 365 

E-mail: miloslav.cink@litomysl.cz  

Datum: 25.6.2019 
                                                                  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

 Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství jako věcně a místně 

příslušný obecní úřad, podle § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti Obce Příluka, 

(IČ: 002 77 223), Příluka 80, 544 39 Nové Hrady a Obce Chotovice, (IČ: 002 76 715), Chotovice 62, 

570 01 Litomyšl po projednání dle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií ČR, dopravním 

inspektorátem Svitavy pod č.j. KRPE-47205-1/ČJ-2019-170906 ze dne 13.6.2019, podle ustanovení § 

77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, v návaznosti na § 171 a §172 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), 

 

oznamuje 

návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 
 

Na místní komunikaci spojující obec Příluka a Obec Chotovice dojde k umístění nových 

svislých dopravních značek (SDZ) B4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů) + E13 (dodatková 

tabulka – MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU A VOZIDEL FIRMY ZD DOLNÍ ÚJEZD) dle 

přiloženého situačního plánku. 

 

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:  

 

1. SDZ budou nainstalovány na výše uvedenou místní komunikaci v souladu se „Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, které vydalo Centrum dopravního 

výzkumu Brno a bylo schváleno MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013. 

2. Dopravní značky musí být připevněny na kovových sloupcích a jejich instalací nesmí dojít k 

narušení inženýrských sítí. 

3. Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce 

MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení 

dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-

1 – stálé svislé dopravní značení. 

4. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby 

byla zajištěna její funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní 

značky zabezpečeny proti povětrnostním vlivům. 

5. Dopravní značky nesmí být překrývány jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, reklamním 

zařízením apod.).  

6. Instalace SDZ pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích bude provedena po 

nabytí účinnosti opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci. 

7. Náklady spojené s pořízením a instalací SDZ hradí žadatelé. 

8. Platnost místní úpravy: trvalá. 

9. Správce dotčené pozemní komunikace je povinen následně udržovat a obnovovat výše 

uvedené SDZ. 

 

 

 



2 

 

 

Zodpovědné organizace za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení: 

Obec Příluka, Příluka 80, 544 39 Nové Hrady 

Obec Chotovice, Chotovice 62, 570 01 Litomyšl 

 

Zodpovědné osoby: David Šimek, TM 605 149 504 

                                                                          Marie Kudrnová, TM 724 089 586  

 

Odůvodnění: 
 

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci bylo vydáno na základě 

žádosti Obce Příluka, Příluka 80, 544 39 Nové Hrady a Obce Chotovice, Chotovice 62, 570 01 

Litomyšl. Správní orgán obdržel souhlasné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Svitavy a 

vydal toto oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

 

Poučení: 

K návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, 

povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 

orgánu písemné připomínky. Dle § 172 odst. 5 správního řádu, 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, tzn. MěÚ Litomyšl, odboru místního 

a silničního hospodářství, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze 

prominout. 

 

Návrh dopravního značení na pozemní komunikaci spolu s vyjádřením Policie ČR, DI Svitavy jsou 

k nahlédnutí na Městském úřadu Litomyšl, odboru místního a silničního hospodářství. 

  

                                                                                           otisk razítka 

 

  

 

 

 

Ing. Miloslav Cink 

referent odboru 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

Vyvěšeno dne ……………………………….            Sejmuto dne ………………………………. 

 

 

Obdrží: 

      -     Obec Příluka, Příluka 80, 544 39 Nové Hrady – též k vyvěšení 

      -     Obec Chotovice, Chotovice 62, 570 01 Litomyšl – též k vyvěšení 

- Policie ČR, dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy 

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy odboru místního a silničního hospodářství: 

Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných 1000,  

570 20 Litomyšl 

 

Ostatním dotčeným osobám doručeno veřejnou vyhláškou 
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Příloha: situační plánek 
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