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MĚST,SKÝ ÚŘAD PŘELOUČ
oDBoR sravBnNí

Československé armády 1665,535 33 Přelouč

Spis.zn,:
C j.:
Spis.,skafi.znak
Vy,řizuje:
-['el":

E-rnai1;

Datum:

ST 324112017lDo
MUPC 4137l20l7
280.4, S, 5

Mgr. Jiří Dobruský
466 a94 149
j iri. dobrLrsky@rnestoprelouc.cz

i 5.3.2017

ŽarJate|z
Obec f,ipoltice, Lipoltice 2,53364 Lipoltice

k v.vvěšeni:
Vlěstský úřad Přelouč
Obecní irřad Lipoltice
obecní úřad Brloh

vEŘE"r}{Á r.vru,Ášrca

Opatření obecné povahy

l\Íěstskl" Úřad Přeiouč. odbor starební. jako lěcně a místně příslušni,orsátr státní sprár,v ve věceclr
Provozll na pozelnních komunikacích podle ustanorení § 12.1 odst.6 zákona č,361/2000 Sb..
o Provozu na Pozemníclr komunikacích a o změnách některÝcli zákonů. r.e znění pozdějších předpisů.
(dále jen ,,zákon o provozu na pozernnicli kotrrunikacích''). l souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona
o ProvOZu na Pozemniclr komunikacích a dále s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád.

Y: r:r_.li!,"zdějŠÍch předpisťr na základě žádosti žadatele - Obec Lipoltice. Lipoltice 2.53364 Lipoltice,
IC: 00273902 ze dne 15,02.201'1(-doručena 2L.02,2017)

stanoví

v souladu se stanoviskern Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Fardubickélro kraje"
Územní odbor Pardubice" Dopravní inspektorát vydaného 

"dne 
13"03.2017 pod čj, KRPE-is+ql ilČj-

2011-|]0606, ve snrYslu ustanovení § 77 odst" 1 písrn. c) zákona tl provozu na pozemních komunikacich
a v5zhláŠkY ě.29412015 Sb.. kterou se provádějí pravidla provoztl na pozemních Řomunikacích

přechodnou úpravu provozu

ích III. 11,322 14,342 10 v

Z2(zábtanaprooznačeníuzavítky)+Bt(zákazvjezduvšechvozid"ilm
vozidel urČených pořadatelem - silnice IIV322l1 u nemovitosti čp. 70 směr Přelouč
Z2 {zábrana pro označeni uzavírky) + 81 (zákaz vjezdu všech vozidel) + DT E13 s textem Mimo
vozidel určenÝch - silnice IIV342 10 u nemovitosti ěp. 8 směr Přelouč

komunikacích p.p.č. 573. 575/1 a 736 vše k.ú. Lipoltice



Z2 (zábrana pro označení uzavírky) + 81 (zákaz vjezdu všech vozidel) + DT E13 s textern Mimo
vozidel urČených pořadatelem - silnice III1322 l1 pr'ed křižovatkou s místní komr_rnikací p.p.č. 736
v k"ú. Lipoltice (před nemovitost čp. 126)
ISllc (směrová tabule pro vyznačení objížďky * vlevo) * silnice III/322 11 před križovatkou s místní
komunikací p.p.č" 736 v k"ú. Lipoltice (před nemovitostí čp" 126)
Z2 (zábrana pro označení uzavírky) + Bl (zákaz vjezdu všech vozidel) - místní komunikace (vyúrsťující
do uzavřeného úseku) p.p,č. 573 v k"ú. Lipoltice před křižovatkou se silnicí lIIl322 11

I§lla (návěst před objížd'kou) s textem Silnice III|32211 Lipoltice uzavřena - ISllc (srněrová tabule
pro vyznačení objížd'k3, - vpravo) doplněná symbolem E9 - silnice III1322 1l před křižovatkou se
silnici III!322 13 směr Přelouč. místní část Tupesy
ISlla (návěst před objížd'kou) s textem Silnice III|32211 Lipoltice uzavřena + ISllc (směrová tabule
pro vyznačení objížd'ky - přímo) doplněná symbolem E9 - silnice I|Il322 i4 před křižovatkou se silnicí
III1322 13 směr Brloh
ISlla (návěst před objížd'kor.r) s textem Silnice IIa322 1l Lipoltice směr Přelouč uzavřena + ISllc
(srněrová tabule pro vyznačení objížd'ky - vlevo) - silnice III]3221 l Lipoltice u nemovitosti čp. 105
ISlla (návěst pi,ed objížd'kou) s textem Silnice IIV322 11 Lipoltice směr Přelouč uzavřena + ISllc
(směrová tabule pro vyznačení objížd'k1,,- vlevo) doplněná s,vmbolem E9 - silnice III1342 10 před
křižovatkou se silnicí 1lll322 l l před nelnovitostí čp, 5
ISlla (nái.,ěst pi,ed objížci'kou) stextem Silnice IIa322 11 Lipoltice směr Přelouč uzavřena - ISllc
(směrov,á tabule pro \,\,značeni objížd'k1 - r,prayo) + ISllc (srněrová tabule pro r.r,,značení objížd,ky
- přímo) doplněná sl,nrbolem E9 - silnice 11113"i2 10 pr'eci křižol,atkou s rnistní kornunikaci p.p,č. 529
v k,ú. Lipoltice
IPlOa (slepá pozemní kornunikace) - místní konlunikace p,p.č,575i l vk.ú^ I-ipoltice před netrrovitostí
čp.11
ISllc (směroi,á tabuie p|o \\ztlačení objížd'k1) doplněrrá slnrboletn E,9 - v_vznačeni ob.iízdne iras} pro
autornobilr nad j.5t
ISllc (srněrová tabule pro vy2n3§gní objížd'ky) - r-yznačení objízdné tras}, pro autornobil.v do j.5t

č.1. vurc 4,137l2{J1,7 str,2

I)opravní značení proved'tejako: dopravní zaí,ízeni a přenosné svislé dopravní značení
Velikost dopravních značek: záklaciní rozměrola řada
Prol edení doprar níclr značek: reflexil,rtí
Platrlost stanol,ení: 29.04.2011 8:00hod" - 17:00hod.

Důvod: uzarírka kornunikace a vedení ob_iízdný,ch tras zdůvodu zajištěrre spot,tovní akce - poř,ádání
soutěže mladjclr hasičů v obci Lipoltice

OdpovéCná osoba za provedení podmirrek tolroto stanoveni a záror,eti osoba. která je za poř,adatele
oprár,něna v pi,ípadě potřeby zastavovat vozidla: Václar, Šturrna. l]ar. 29,03.1954. by,tem
Lipoltice t 01, 533 61 Lipoltice , tel J31 60 i 56 1 .

Podmínky provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značení provedle podle slovního popisu uvederrého
v tomto stanovení.

2. Dopravni zařizení a přenosné dopravní znaěení rnusí b}t umístěno na sloupcích červeno-bíle
pruhovanýclr, spodní okraj dopravnílro značení musí bý minimálně 0,6m nad niveletou vozovky"

3. Pokud není stanoveno jinak, urnístění dopravrrího zaíízeni a přenosrrého svislého dopravníl,o značeni
musí splňovat podmínky stanovené v TP 65 Zásarly pro dopravní značení
na pozenrních komunikacích schválené MD ČR pod čj, 53212013-12O-STSP11 ze dne 3La7.2an
s účinností od 01"08.2013.

4. Vnitřní okraj zrračky bude 0§m až 2m od okraje vozovky nebo chodníkrr (u vozovek se zpevněnou
krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice)"



č,i. tauec 4137/2ali

5. Barevné iprovedením musí dopravnízaiízení a svislé dopravní značeni odpovídat ČSN P,N 12899-1.
Stálé svislé dopravní značení a přílohám vyhlášky č.29412015 Sb"

6. Dopravní zaŤízení a dopravní značeni musí po celou dobu konání akce ve funkčnim stavu, včistotě,
správně umístěno. zajištěno tak, aby vlivem povětrnostníclr podmínek nedošlo ke změně jeho pololry. Pcr

ukončení akce musí byfr.značeni neprodleně odstraněno a místo uvedeno do původního stavu.

7. Dopravní zařízeni a dopravní značeni související se spofiovní akcí bude umistěno včas, vždy
v dostatečném časovénr předstihu před začátkem akce s ohledem na dobu potřebnou kjeho instalaci.
Není-li to možné, musí bý jeho platnost dočasně zrušena zakrýím, nebo jiným vlrodrrým způsobem tak,
aby dopravni zaŤízení a dopravní značení nebylo viditelné z žáďného 1izdního pruhu.

8" Nainstalované dopravní zaíízeni a dopravní značení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno,
ze,iména na objizdných trasácJr"

9. Zastavovat vozidla během konání akce ie oprávněna pouze osoba. která je rrvedená v povolení
zvláštního užíváni pozemní komunikace spočíva,iicího vpořádání sporlovni akce a dosáhla věku 1Bti let.
Tato osoba mr.rsí mít u sebe při výkonu oprávnění kopii povolerrí zvláštního užívání. ve kterém je uvedena
jako osoba odpovědná za průběh zvláštního tlžívání pozemní komunikace.

odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební na základě žádosti žadatele - Obec Lipoltice. Lipoltice 2^ 53364
Lipoltice, tČ: 00273902 ze dne 15.02.20i7 (doručena 2I.02.2017t v souladlt se stanoviskem clotčerrélro
orgánu - Policie České republik1,. Krajske ředitelstr,í policie Pardubickélro kraje. Úzetn,tt odbor
Fardubice. Doprar.,ní inspektorát projednal pi'edloženr nár,rh přechodné úprar,;, provozlt
na siiniciclr III" třídi č.322ii" j2 2i4,34 210 r obcich Lipoltice a Brloh a na místních kornunikacích
p.p.č. 573.515l1 a 136 r,še k.ú. Lipoltice opatřerríln obecne povahy r,ei,e,inou r,l,hláškou,

Podle ustanovení § 77 odst. 1 písrn" c) zákona o provozu na pozemních kornunikacích přechodnou úpravu
provozu na pozemníclr kornurrikacích a zaíizeni pro pfovozr}í iníbrnlace stanclví rra siinicích iIi, rřídy a na
rnístních komunikacíclr obecní rlřad obce s rozšiřenou púsobnosti po předclrozírn stanovisku příslušného
orgánu Policie České republikr,.

V rámci řízertí bylo zajištěno písernné stanorisko přislušnélro orsánu Policie České republik5..- Kra,iské
ředitelstvi Policie Pardubickeho kra;e. Uzelnní odbor Pardubice. Doprarní inspektorát rl,dané dne
13.03.20i 7 pod č.i, KRPE-i 5491-1 lČJ-2017-1 70606

Policie České republik,v- ve svém stanovisku ul,ádí mj. že.

l požaduje provádění kontro11, dopravního značení př,echodné úprar1, provozu, zejména na
objízdnÝch trasách

Fožaciavek Policie České repubtilcy správrtí rlrgán zohlednil a pclrl bodenl č. B zahrnul clo poclntínek írlhaícl
sianovení"

. bude užito dopravního značení a dopravního zařízettí v souladu svyhláškou č. 29412015 Sb",
kterou se provádějí pravidla na pozemnich komunikaciclr a dále dle TP65 Zásady pro dopravni
značení na pozemních komrrrrikacích

požadavek policie České republiful správní orgán zohlednil cl pocl boclem č. 3 a 5 zahrnttl c\o poclmíttek
íohoto stanovení.

. upozorňrrjeme na povinnost vyplývajicí s ustanovení § 79 odst, l písm. m) a odst" 8 zákona
č. 36l12000 Sb., o silničním provozu - r,případě zastavovátrí vozidel pořadatelem

Požaclavek Policie České repubtiky správní orgán zohlec]nil a poeL bodem č. 9 zahrnul tlo poclmínek tohoto
stanovení.

str. 3



č.i, x,lupc 4737l20I7 str. 4

Porlle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemnich komurrikacích správní orgán rrár,rh

opatření crbecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení;
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákonač.50012004 Sb., správní ř,ád. ve znění pozdějších
předpisů nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst" 5 zákona o provozu na pozemnich komunikacích
stanovení přechodného dopravního značení opatřeni obecné povahy irabývá účinnosti páťm dnem po dni
vyvěšení veřejrré vyhlášky.

/ ' ,! ,'-.-*",

.]

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Trlto opatření obecné povah;- musí být v;věšeno po dobu i 5 dnů rra úřední desce Městského úřadu
Přelr-luč, Cbeerrrho úřadu Lipoltice a Obecniho úřadu Briolr

*Hirí,p*t,

Datum vyvěšení: ..,! §-, "3.,..?Pt? Datum sejrnutí:

oÚ BR§,GF§
Brtola 69

, PřgÁg:"a :č. 5,3.i:r.t'};

osolr1,, potvrzLrjícíVWeSenl Podpis oprávněrié osobv potvrzrrjící sejmutí
Razítko:

Zveřelněno způsobern urnožňujícírn dálkor1 pirsltrp a,rr,...',(,Ž....1:,,,?g.r.+

Právní účinky doručení má výhradně doručení veř,ejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
N{ěstského úřadu Přelouč.

Rozdělovník:
Obec Lipoltice" lDDS: 4via4ys

Úřad pro vyvěšení a podání zprálry o datu r7věšeni a sejmutí:
Městský" úřad Přelouč, odbor vnitřníclr věcí
Obecní úřad Lipoltice
obeení úřad Brloh

Dotčené orgány a instituce:
Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Pardubického
Dopravrrí inspektorát, IDDS : ndihp32

Ostatní:
Správa aůďržba silrric Pardubického kraje, IDDS: ffllk8jq

kraje, Územní odbor Pardubice,


