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oDBoR srnvnnNí

. Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zrr.:
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Tel.:
E-mail:

Datum:

Žadatel:

STl12532120 l9ll(y
N,llJPC] l3659/20l9
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Ing. .larl Kysillia
466 094 l_+5

.jarr.l<1,s i l ka@ttlestoplelouc.cz

3.1 .2019

LeIrka Stěrbol,1t, [)trtllclroi,a 525. 535 01 Holice

VEREJ|{A VYHLASKA

Opatření obecné povahy

Městský úřac1 Pielottč. oclbor statební^ jalio r,ěcně a ntístně příslr"ršní,olgárt stiitrrí správy ve věcech
provozu tla pozerllrlíclt liortttttliltlcích podle § l24 odst.6 zákor-ra č.36li2000 Sb., o provozu na
pozcnrníc|r |,:,"ltntlrti!<ací,:|, a il:lměnách nčkterýclr zál._otltit, vc znění pozdějšíi:!r pit:dpis,ťl, (c|álc jen zálion c
provozti tla pozettlrlích l<orllttnili.acíclr). r,souladu s tlstallovenírll § 77 odst. 5 zákona o provozLl lla
pozetntlích kotlltttli],acich a clále s tlstaI1o\eníllr 5\ l73 zákorla č.500,/200-1 Sb.. správrrí řád. ve znění
pozdějšícIr přeclllisti rllr záklaclč žliclostr Lcnkl,Stěrbor-é, IC 63605392. se sítllerrr Dutlychova 525.535
01 Holice. ptlclané drle i7. 6. ]0l9

stanor.í

v souladtt se stattor,i_{l,crtl ptllicie České reptrblik1,. krajské ředitelstr,í policie pardubickélro kraje,
Územní odbol Pat,clLrbice" Doplavrrí itlspektorát vy,,clarrýrl dne 2. 1.2019 pod č.j. KRPE-49037-zlČJ-
2019-1-10606" re stttysltl tlstallovellí § 77 odst, 1 písrrr. c) zákorra o provoztl tra pozet-tlrríclr komLrnikacích
a vylrlášky č. ]9.1/20l5 Sb.. kteroLr se provádějí pravidla provoztl na pozemnícli kornunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici č. |II1322I4 v obci l]rlolr a katastrálním území Brloh rr Přelouče (pozemek p.č. 529/5)
z důvodu označcní prtcovtlího nrístrr při rea|izaci vodovodní přípojky pro novostavbu rodinného
domu na pozerrrku p.č. 1,9/3:

Osadit:
Dle sclréniatrr č. I}l5,1 clle '1'P ó6 pro označovátrí pracovníclt nríst na pozenrních kornunikacích,
sclrválerrélro MD ČR pclc1 č._i. 5212()3-160-1-I]G/1 - ve vozovce silrrice IIIl322lzl před pozemkem p.č. lB/3.

Podmínky provedení p řechoclné úpravy provozu :

1. Dopravní zaiízení provedte podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

Dopravní značení provedle j ako :

platnost stanovení:
svislé dopravniznaěení a dopravní zaíizeni
8.7 .2019 _ 17.7 .2019
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2.

4.

Přenosné svislé dopravní značky nesmí b;ýt umístěny do rozhledových polí, připojení pozemních
komunikací (čl. 5.2.9 CSN 736102) a rozhledoqých polí připojení souseclních- nemovito 

"ti 
gt. tZ.l

CSN 7361l0) na pozemní komunikace.
NavrŽený regulační plán lze k označení pracovního místa použít pouze v případě, že bude zajištěna
vzájemná viditelrrost proti sobě přijiždějícich vozidel (2 xDz dle ČSN 73610I). V opačném případě
musí dojít k oznaČení pracovního místa dle regulačního plánu č, 8/6 p|atných TP 66.
Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zaŤízení musí splňovat podmínky stanovené
v TP 65 - Zásady pro dopravni značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod čj.
532l20I3-STSPll ze dne 3L7.2013 (úěinnost od 1.8. 2073), TP 66 - Zásady pro označování
pracovníclr míst na pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/20l5-120-TN/1,
s účinností od 1 . 4. 2015.
Barevně i provedením nrusí dopravní znaéení a dopravní zařízeni odpovídat ČsN BN 12899-1 Stálé
svislé dopravní značení a přílohám vyhlášky č.294/2015 Sb.

Jiné další potl rrrínk1,:
1. Toto statrtlt'etlí přechclclnó ťtpravv silrričního pl,ovozu rntlsí být na nlístč předloženo kontrolním

orgátt ťtttt,

2. DoPravrlí zrtaČetlí ir doprar,trí zaí,íz,ení IllLrsí být po celou clobu prací uclržováncl ve funkčIlírn stavu.
v Čistotě, sl--'r'ár'rlČ ttttlístČtto. za.j ištěno tak. abl,vlivetn povětrnostních podrnírrel< necíošlo ke zrrrěně jelro
PololrY. I)o ttilorlc'ctlí al<ce rrrtrsí Lri,t ztlačetlí neprodletlě oclstrattětto a tllístcl ttvecleno do původního
stavtt.

3. Iristalované př,eclrtlclrlé clo1;ravtlí ztlačetlí a dopravní zařízertí bLrde ze
kontrolor,árlo.

stratr1, žadatele průběžně

4. OdPor'ědtlii osoblt za 1;r,orc,derlí podrllírlek tohoto staIlovení: Lenka Štěrbor,á. Dudl,chova 525. 534 0i
Holice. te]. 6()j 5](l ]68.

odůvoclnění:
},'|ěstsl<ý'Úř'ari i)řcloiič, t;c,ll.,itir siilicbltí rra základě žádosti žaciateie - Lenka Št:rbovír, ič o;oos:gz. se
síclleln Dltdvclitll'a 52j. 53,1 0i llolice. poclarlé dne l7. 6. 2019 r,soLtlaclu se statroyiskerl clotčettého
orgáttu - Policic C cslié rcpirblikr. Kra.jské ředitelstr í policie PardLrbickélro kraje. Úzenlní odbor
PardLrbice. P111llar ii Í ittspelitorlit 1lro.jcdrlal pr'edložerlý, nár,rIr přecIrodrlé ťrpravy. provoztl na silnici
IlIl3221 -1 l obi i t}rlolr tlllatřerl ítn obectté por altl, r,eřejnoLt r,1,IiláškoLr.

Podle ustatlot errí § 77 tlclst. 5 zál,otta o pro\Ioztl na pozeIntlich korllr.rnikacíclr přechoclnou úpravu provozu
naPozenrllícli 1,ornttrliitacÍch a z,aÍ'Ízení pro provozllí iníblrnace stanoví na nrísttlí kornunil<aci obecrrí úřad
obce s rozšířclltltt piistrbrrostí po předclrozítn stanovisku příslušrrého orgánu PoIicie České republiky.

V ránici řízerli [lt'Io zlt.jište\rlo I;ísettttló startclvisko příslušného orgáIru policie české repLrbliky _ Krajské
ředitelství policic ParrlLlbieliého itt,itje. Úzcrnrlí oclbor PardLrbióe. Doprar,,rlí inspektorát, vydané pod
č j. KRPE_49(l37-2/Č,J-]í] l9- l 706()ó ze dtle 2.7 ,2019.

Policie Českl] rcllLrblikr, r,e svéttr stanovisku požaclLrje z clůvodu bezpečnosti p1ovozu na pozemníclr
konlunikacícIl rl iisled Lr j íc í:

1, Pt"eIlosnó sl'islé dopravrlí značky trest-trí bý urnístěrry do rclzhledových polí připojení pozemníclr
komunilract (čl. 5.],9 ČSX l:OI02) a rozlrledových polí připojení soirsedních nemovitosií (čl. 12.1
CSN 736 1 l 0) rra 1lozetrrllí l<ottrr_ttlil<ace,

2. NavrŽení r'cgttIačrlí plárr |ze iitlznačettí pracovttího rrrísta porržít pottze v přípaclě. že bude zajištěna
vzájernrlá r,iditeltltlst 1lroti sobě přijíždějícíclr vozidel (2xDzdle ČSX 73610l). Vopačném případě
musí dojít l< oznaČ,ettipracovního nlista clle regulačnílro plárru č. 8/6 platrrých TP 66.

SPrávní orgliit 1loŽadavelt Policie Č]eské reprrbliky zohlednil a požaclavek zalrrnul do podmínek tolroto
stanovení p ř,e c h ocl tl c1 ír ;.l ra r,1, p ro\/()7 Ll.

Podle ustatrtilcití 
"S 

77 oilst, 5 zál<cltta o plovozll na pozenrltíclr kornr"rnikacích správní ťrřad návrlr opatření
obecné povalrr rr,-,iltlllrčtt_jc ir nevyzývá dotčerlé osoby k podárrí připornírrek rrebo nárnitek.

5.
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Poučení:
Proti opatření obecItó 1lovalty dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.. spr,ávlrí řád, ve znění pozdějšíclr
předpisťr nelzc 1loelat tlllt,avttý plostředek. Dle § 77 odst. 5 zákona o provoztl na pozemníclr komunikacích
stanovení př,ecltoclltctlto cltlpravttího znirčení opatř,ení obectlé povalry nabývá účirrnosti pátým dnem po dni
vyvěšerr í veře, i li c( r,ylr l iišliy.

mĚsrsxÝ uŘgp
ODBOR STAVEBN!

-.il p§p1 nt tč

Toto opatř-etlí obectté 1lorahv nLrsí bÝt vl,r,ěšerlo po dobr-r l5 drrů rra úř,eclní clesce Městského úřadr_r
Přelouč.

Datutn r.,r,lčšelli: Datutn sejInutí:

str, 3

Podpis oprár ii.'itt, (]s()b\,. pcltr rzttjící r,yr ěšerlí
Razítko:

Podpis oprár,něné osoby potvrzující sejrnutí
Razítko:

Zveřejněno zllti:;tlbcItl Lrrnožňtrjícírn clálkovj přísttrp dne :

Příloha:
Sclréma stanti vc tt í 1lřcch ocl né ú 1lrar,.v provoztl

Obdrží:

Žadatel:
Lenka Štěrboi,,i

Dotčcné orgl'itir-:
Policie Českil rel.ltrbliliy, l(ra.jslté ředitelství policie Parclubického kraje. Úzernní odbor Pardubice,
Dopravní irtsl;cli,torát. IDDS: nclilrp32

Úřad pro vyr"cišcní :r prrdirní zpr:ivy o tlatu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřacl [)řeloLrč ťrředIlí clesl<a,

Obecní úrřad l]rloIr - úřeclní cicsl<a

I.ubonír Novcltrrý
vedoucí odbc,;,Li

q
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