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vrrYVVME§TSKY URAD PRELOUC
ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: STl129612018lDo
čj., MupC 1gz2l20l8
Spis",skart,znak 280.4,S,5
Vyřizuje: Mgr, Jiří Dobruský
Tel.: 466 094149
E-mail: jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz

Datum: 30.1,2018

Žad,atel:
Obec Brloh, Brloh 69, 53501 Přelouč

k v.wěšení:
Městský úřad Přelouč
Obecní úřad Brloh

\,,EŘEJNÁ r,ygl,ÁŠx-t

Opatření obecné povahy

Městský úřad přelouč. odbor stavební. iako věcně a místně pi-íslušný orgán státní sprály ve věcech
provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č. 36112000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách něllterych zákonů, ve znění pozdě3ších pi,edpisů, (dále jen
zákon o provozu na pozemních komunikacích). v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona
0 provozu na pozemních komunikacích a dále s ustanovením § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
ve znéni pozdějších předpisů na záHadě žádosti žadatele - obec Brloh, Br|oh 69, 53501 Přelouč,
IC: 00273384 ze dne 0B"01.2018

stanoví

v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,
Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát vyáaného-dne 26.01.201ďpod čj. KRPE_6gq4ňl-
2018-170606, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a vyhlášky ě,29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích III. třídy č. 32214 a 3381 1 v obci Brloh a na místní komunikaci p.p.č" 52413
k.ú. Brloh u Přelouěe



č;. nawc lir2zl2018

Dopravrrí značetú provedle j ako :

Velikost dopravních značek:
Provedení dopravních značek:
platnost stanovení:
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přenosné dopravní značeni
zák<laďní rozměrová i,a da
reflexivní
od 23.06.2018 12:00 hod. do 24.06.2018 08:00 hott.

DŮvod: oznaČení zvýšeného pohybu chodců na vozovkách komunikací na ,izemi obce Brloh- pořádání oslav 700 let od první zmínky o obci a sraz rodáků obce" zvýšený pohyb chodcťr
v bezprostřední blízkosti nemovitosti čp. 13

Podmínky provedení přechodné úpraly provozu:

1. DoPravní značeti provedle podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravního značení musí splňovat podmínky stanovené
v TP 66 - ZásadY pro oznaČování pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod
é.j. 21|20L5-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 0i.04,2015.

3. Barevně i Provedením musí dopravní značen:, odpovídat čsN pN 12899-1 Stálé svislé dopravní
znaěetú a přílohám vyhlášky č.294/20L5 Sb"

4. Toto stanovení Přechodné Úpraly silničního provozu musí by na místě předloženo kontrolnim
orgánům.

5. DoPravní znaČeni musí být po celou dobu umístění udržováno ve funkčním stalu, včistotě, správně
umístěno, zajiŠtěno tak, aby vlivem povětmostních podmínek nedošlo ke zrněně jeho polohy. po uktnčení
akce musí b5rt znaěeni neprodleně odstraněno a místa uvedena do původního staw"

6. lnstalované přechodné doprarmí znaěeni bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno.

7. OdPovědná osoba za provedení podmínek tohoto stanovení; Aleš Drahokoupil - starosta obce Brloh,
Brloh 43, 53501 Přelouč, teL 6a2 979 254.

Al2a (chodci) + DT E4 (délka úseku) s údajem 200 m, B2Oa (neji,yšší dovolená rychlost) ,o30'.
- silnice IIU32274, před nemovitostí čp. 22 - umístit min. 30 m za dz IZ4a (Brloh.)

B2Oa (nejvyŠŠÍ dovolená rychlost) ,,30" - silnice IIV32214 za vyistěním místní komunikace
p.p.č. 9/5 k.ú. Brloh u Přelouče, naproti nemovitosti čp. 13

Al2a (chodci) + P1 E4 (délka úseku) s údajem 150 mo B2Oa (nejvyšší dovolená rychlost) ,,30..
silnice IIV322I4, za vyístěním účelové komunikace p.p.ě. 450/39 k.ú. Brloh u Přelouěe - umístit

B2Oa (nejvyŠší dovolerrá rychlost) ,,30" - silrrico IIV322I4, za křižovatkou s místní komunikací p.p.ě"
52413 k.ú. Brloh u Přelouče, před nemovitostí čp. 4

B2Oa (nejvyŠší dovolená rychlost) ,,30" + DT E7b (směrová šipka pro odbočení) - silnice IIV33811,
před křižovatkou se silnicí ll/32zl4,naproti nemovitosti ěp. 49

B2Oa (nejvyŠší dovolená ryclrlost) ,,30" + DT E7b (směrová šipka pro odboěení) - místní komunikace
52413 k.t, Brloh u před křižovatkou se silnicí IIV322I4, u nemovitosti čp, 5
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Lubomír Novotný
vedoucí odboru

ODBOR STAVEBNl/;\ pŘelouč
L:/
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Odůvodnění: : '.

!!Cs!slcÍ Úřad Přelouě, odbor stavební na základé žádosti žadatele - obec Brloh, Brloh 69, 53501 přelouč,
IC: 00273384 ze dne 08.01.2018 (doručena dne 18.01,2018) v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu
- Policie České republiky, rraiske ředitelství policie Puia,rUi.teto Ú"j;,Ú;;Ň odbor pardubice,
Dopravní inspektorát projednal předložený náwh přechodné úpravy provozu na komrrnikacích III" tříd}
ě.32214 a 33811 v obci Brloh a na místní komunikaci p,p.é.52413 k.ú. Brloh u Přelouěe opatřením
obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 77 odst. I zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpraw provozu
na Pozemních komunikacích a zařizeri pro provozní informace stanoví na silnici IIi. třídy
a na místní komunikaci obecní uřad obce s rozšířenou působností po předchozím stanovisku příslušného
orgánu Policie České republiky.

V rámci řízerubylo zajištěno písemné stanovisko příslušného orgánu Policie České republrky - Krajské
ředitelství policie Pardubicl<ého kraje, Územní oďbo, Pardubice, Doprawú inspektonát, vydané poďe;.
KRPE-6947- 1 iČJ-20 l 8 - l 7 0 60 6 ze úe 26.0 I .2O I s.

Policie České republiky ve svém
komunikacích požaduj e :

stanovisku z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních

o Na vjezdu do obce posunout dz ě. B2Oa do vzdálenosti min. 30 m za dz č,IZ4a, aby nedocházelo ke
skokovému snížení nejvyšší dovolené rychlosti o 60 km/h.

' VŽdY nad První dz č. B2Oa (30), (ve směru z volného úseku silnice) umístit dz č. Al2a (popř"
doPlněnou o délk-rr úseku - dt č. E4). neboť se bude;ednat o označení úseku silnice se zvýsěným
pohybem chodců a je proto vhodné na toto řidiče upozonlit.

SPrávní orgán požadavky Policie České republiky zohlednil, návrh upravil a stanovení vydal v souladu
s uvedeným stanoviskem,

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích správní úřad návrh opatření
obecné povahy nedoručuje a nelryzývá dotčené osoby k podání připomínek nebó námitek.

Poučení:
Proti oPatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 zákona č. 50012004 Sb., správrrí řád, ve znění pozdějšich
PředPisŮ nelze Podat oPrar,ný prostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích
stanovení Přechodného dopravního značeti opatření - obecné povahy nabývá Účirrnosti pátým dnem po
dni vyvěšení veřejné ryhlášky,

,,fiÉsTsKÝ ÚRA

Toto oPatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, ktelý písemnost
doruěuje a zveřejněno 4pŮsobem umožňujícím dálkový přístup a dále na uřední desce
Obecního uřadu Brloh. Vývěsní lhůta zaěná den následující po dni ,.yuěš"rrí, sejmutí vyhlášlqy je možné
následující pracormí den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplyrrutí lhůty jéj potwzené iaťte zpět
Městskému ťtřadu přelouč.

Dafumvyvěšení: $ 5 -fi?- 701$
Datum sejmutí:
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Podpis oprávněné osoby, potwzující vyvěšení
Razítko:

Podpis opráwěné osoby potvrzqící sejmutí
Razítko:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkowý přístup dne :

0 5 -fr?- ?ill8

Právní ÚČinl§/ doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu přelouč.

Rozdělovník:
Obec Brloh" IDDS: yrvazmp

Úřad pro lyvěšení a podání zprálry o datu qwěšení a sejmutí:
Městský úřad Přelouč, odbor l'nitřních věcí
obecní úřad Brloh

Dotčené orgány:
policie České republiky, krajské ředitelství policie pardubického
Dopravní inspektorát, IDDS : ndihp32

Ostatní:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje. IDDS: iflůSíq

kraje, Územní odbor Pardubice,


