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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍCH 

 

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný 
správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a podle 
ustanovení § 171-173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) na základě návrhu, který podala Obec Helvíkovice, IČO 00580929, 
Helvíkovice 3, 564 01 Helvíkovice ze dne 19.05.2016 a po jejím posouzení a projednání 
dle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu s Policie ČR, Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí 
nad Orlicí, č.j.: KRPE-42660-1/ČJ-2016-171106 ze dne 18.05.2016 v návaznosti na ustanovení 
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu (dále jen vyhláška 
č. 294/2015 Sb.) o z n a m u j e 

návrh stanovení místní úpravy provozu 

na místní komunikaci: MK, most přes říčku Kameničná 

v místě: Helvíkovice 

z důvodu: omezení zatížitelnosti mostního objektu v obci Helvíkovice 

Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení. 

Za podmínek: 
 

Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a svislé dopravní značky 

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 

Provedení dopravních značek: reflexivní 

Platnost úpravy: TRVALE 

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:  

Roman Fišer – MADOS  MT, s. r. o., Lupenice 51, 517 41 
Kostelec nad Orlicí, tel.: 603 153 228. 
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Další podmínka pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte a umístěte dle dopravních schémat, 

pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného 
v tomto stanovení. 

2. Dopravní značky musí být na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech 
VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

3. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní 
terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m 
až 2,0 m od kraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od 
vnější hrany zpevněné krajnice). 

4. Viditelnost značek musí být zajištěna mimo obec ve vzdálenosti 100 m a v obci  
z 50 m. 

5. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací 
dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 

Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. 
Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat 
příslušné ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikacích – TP 65 ,,Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích, technické podmínky, II. vydání“, které 
vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy České 
republiky pod č.j.: 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 a ČSN EN 1436 „Vodorovné 
dopravní značení“. Jako závaznou lze použít TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní 
značení“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem 
dopravy pod č.j.: 354/2005-120-STSP/1 ze dne 15.08.2003. 

6. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní 
zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či 
dopravního zařízení. 

7. Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo 
doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.  

 
Odůvodnění 

Obec Helvíkovice požádala dne 19.05.2016 Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy 
o stanovení místní úpravy dopravního značení na místní komunikaci z důvodu omezení 
zatížitelnosti mostního objektu přes říčku Kameničná v obci Helvíkovice. 

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního 
inspektorátu Ústí nad Orlicí, vydané pod č.j.: KRPE-42660-1/ČJ-2016-171106 ze dne 
18.05.2016. 

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné úpravy 
ve shora uvedeném znění. 
 

Poučení 

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 

Vlastníci nemovitosti, 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 
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podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 

Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 
  
Bc. Edita Pálková  
vedoucí odboru správního a dopravy 
 
Za správnost vyhotovení:  
Bc. Radek Soukup, referent (oprávněná úřední osoba) 

 
U P O Z O R N Ě N Í  ! 
 
Vyvěšení této  VVEEŘŘEE JJNNÉÉ  VV YYHHLLÁÁŠŠ KKYY  okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů 
(v souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad 
Žamberk a Obecní úřad Helvíkovice. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Veřejnou 
vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady 
zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška 
neprodleně vrácena silničnímu správnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Vyvěšeno dne:                                                       Sejmuto dne: 
(podpis a razítko)                                                   (podpis a razítko) 
 
 
 
Příloha: 
Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 
účastníci (doručenky): 
Obec Helvíkovice, IDDS: xm5a4ni 
 sídlo: Helvíkovice č.p. 3, 564 01  Žamberk 
Městský úřad Žamberk, úřední deska, Masarykovo náměstí č.p. 166, 564 01  Žamberk 
Obecní úřad Helvíkovice, úřední deska, IDDS: xm5a4ni 
 sídlo: Helvíkovice č.p. 3, 564 01  Žamberk  
 
dotčené správní orgány: 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, 
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí 
  
ostatní: 
MADOS MT s.r.o., IDDS: 77vjqep 
 sídlo: Lupenice č.p. 51, Lupenice, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
 
Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou. 
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