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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Návrh opatření obecné povahy 
 

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 124 odst. 6  
a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti, kterou podal dne 23.09.2021 Pardubický 
kraj, IČO 708 92 822 se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Správou  
a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ 000 85 031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice,  
 

oznamuje 
 

 návrh stanovení místní úpravy provozu  
 

na silnici III/3389 a místních komunikacích v obci Morašice v souvislosti s akcí „Rekonstrukce silnice 
III/3389 Morašice – průtah“, a to umístěním trvalého dopravního značení dle situací, které vypracoval  
Ing. Petr Novotný, Ph.D., Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, z data 1/2021, č. přílohy: D.2.1.1., D.2.1.2., D 
2.1.3. 
 
Vzhledem k rozsahu schématu dopravně-inženýrských opatření se přiložené situace dopravního značení 
zveřejňují na úřední desce správního orgánu pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická 
úřední deska). Se situací dopravního značení se lze rovněž seznámit na MěÚ Přelouč, odbor stavební, silniční 
hospodářství, Československé armády 1665, Přelouč, 2. patro, číslo dveří 2.21 (pondělí a středa, 8:00–11:30 
h., 12:30-17:00 h., úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11.30 h., 12:30–13:30 h. po předchozí telefonické dohodě)  
 
dále za podmínek: 
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení, stálé vodorovné a svislé dopraví značky 
Velikost dopravního zařízení:  základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení:  reflexní   
Platnost úpravy:    do odvolání  
 
Důvod: rekonstrukce silnice III/3389 Morašice  
 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČO 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
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Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu: 
1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a 

nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 
2. 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 a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje 
vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice). 

3. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 
4. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení 

nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 
5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou.  
6. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN 

EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikacích Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích - TP 65, Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 133, 
vydanými CDV Brno 2013 a 2005, schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013  
s účinností od 1.8.2013 a MD ČR, pod č.j. 354/2005-120-STSP/1 s účinností od 15.8.2005 a Zásady pro 
označování dopravních situací na pozemních komunikacích - TP 169, schválené MD ČR pod čj. 72/2005-
120-STSP/2 s účinností od 1.4.2005. 

7. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních 
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 
73 6110) na pozemní komunikace. 

8. 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. 

 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude 
vyžadovat veřejný zájem. 
 
 
V souladu s ust. § 172, odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s dikcí 
ust. § 172, odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky 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. 
 
Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Městského úřad Přelouč, odboru stavebního. 
 
 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, ve smyslu ust. § 172, odst. 1 správního řádu  
 

vyzývá 
 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 
zveřejnění tohoto návrhu.  
 
 
Odůvodnění: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební obdržel dne 23.09.2021 žádost Pardubického kraje, IČO 708 92 822 se 
sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupeného Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, o stanovení místní úpravy provozu na silnici 
III/3389 v obci Morašice, z důvodu rekonstrukce silnice III/3389. 
 
Podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích místní  
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na místní 
komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu 
policie. 
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V rámci řízení bylo zajištěno písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajské 
ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. 
KRPE-74157-1/ČJ-2021-170606 ze dne 06.10.2021 s podmínkami: 
Situace1 

1) Nebude umístěna dz č. P2 + E2b + E3a a P2 + E2b - pro vyústění vedlejší komunikace z levé strany tam, kde 

je vedlejší komunikace připojena přibližně ve tvaru "T" rozpor s platnými TP65Bude umístěno dz č. Z12 pro 

pojízdnou rychlost 30 km/h. 

Situace 2 a 3 

1) Dt č. E2d provést takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že se jedná o dvě křižovatky, nikoli o jednu 

křižovatku. 

2) Vdz č. V2b v místě připojení vedlejší komunikace provádět po hraně silnice dané spojnicí silničních obrub v 

přímé, nikoli v již probíhajícím oblouku (vyústění mk proti č. p. 2). 

3) Dz č. B20a (30) bude umístěno společně s dz č. P7 a P8, nikoli samostatně v již zúžených úsecích silnice. 

4) Označit zúžení vozovky vysazením plochy dle TP65 jednotně na celém průtahu silnice obcí. 

Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 

ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní 

komunikace. 

Dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými TP 65, TP 133, TP 169 

 
Požadavky dotčeného orgánu jsou splněny (návrh dopravního značení byl upraven dle požadavků dotčeného 
orgánu z důvodu zajištění obecných požadavků na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích).  
 
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 místní úpravy ve shora uvedeném znění. 
 
 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje  
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, 
sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej 
potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ...................................   Sejmuto dne ................................ 
 
 
 
 
............................................ 
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 
 
Příloha: situace dopravního značení 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Obec Morašice, IDDS: 5jma435 
  
dotčené orgány  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
  
ostatní 
Městský úřad Přelouč – úřední deska 
Obecní úřad Morašice – úřední deska, IDDS: 5jma435 
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