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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy 
 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na 
pozemních komunikacích podle ust. § 124 odst. 6 a ust. § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,  
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na 
základě ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), na 
základě podnětu obce Morašice, IČ 00580678, se sídlem Morašice 59, 53501 Přelouč (dále „Žadatel) 
podaného dne 10.11.2021   
 

I. 
 

s t a n o v u j e  
 

místní úpravu provozu 
 

na silnici č. III/3389 v obci Morašice, a to umístěním stálých svislých dopravních značek, dle přiložené situace 
dopravního značení: 
 
• P 7 (Přednost protijedoucích vozidel) + E 3a (Vzdálenost) s údajem 100m,  
 
dále za podmínek: 
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky 
Velikost dopravního zařízení:  základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení:  reflexní   
Platnost úpravy:    TRVALE 
 
Důvod: návěstění zúženého profilu komunikace  
 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: 
Obec Morašice, IČO 00580678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč, tel. 606 660 218 

 
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. 
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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 TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. 

7. Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních 
komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102), rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 
73 6110) na pozemní komunikace a do rozhledů na vyčkávací plochu přechodu pro chodce dle (čl. 
10.1.4 ČSN 73 6110. 

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. 
 
 

II. 
zamítá návrh místní úpravu provozu 

 
na silnici č. III/3384 a č. III/3389 v obcích Morašice (kat. území Morašice v Železných horách), Zdechovice 
(kat. území Zdechovice) a Litošice (kat. území Litošice), spočívající v umístěním stálých svislých 
dopravních značek: 
 
• B 4 (Zákaz vjezdu nákladních automobilů) s doplněním hodnoty 12t do spodní části značky, E 14 

(Tranzit) s textem „Tranzit směr silnice I/2“, E 7b (Směrová šipka pro odbočení) – silnice III/3384 před 
křižovatkou se silnicí č. III/3389, z obou směrů 

• B 4, E 14 s textem „Tranzit směr silnice I/2“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí č. III/3384 
• B 4, E 14 s textem „Tranzit směr silnice III/3384“ – silnice III/3389 za křižovatkou se silnicí I/2 
 
 

 
Odůvodnění: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, obdržel dne 10.11.2021 podnět, který podala obec Morašice, IČ 
005780678, se sídlem Morašice 59, 535 01 Přelouč. Předmětem žádosti a vedeného řízení byl je návrh místní 
úpravy provozu na silnicích č. III/3384 a III/3389 v obcích Morašice, Zdechovice, Litošice z důvodu omezení 
tranzitní dopravy nad 12 t v průtahu obce Morašice. Žádost je zdůvodněna nedostatečnými šířkami silnic 
(III/3389) a snížením negativního vlivu nákladní dopravy na přilehlé nemovitosti a obyvatele obce.  
 
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. 
 
K předloženému návrhu bylo v rámci řízení zajištěno stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České 
republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu, 
vydané pod č.j. KRPE-92796-1/ČJ-2021-170606 ze dne 7. prosince 2021 s podmínkami: 
1) Nebude umístěna dz č. B20a (30), neboť její navržené umístění je v rozporu s ustanovením § 78 odst. 2 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a TP65. Skutečnosti uvedené OÚ Morašice 
jsou konstatováním porušení ustanovení § 18 odst. 1 a4 zákona č. 361/2000 Sb.. a nesmí být důvodem k 
umístění navržené místní úpravy provozu spočívající v umístění dz č. B20a (30). Pokud by měla být umístěna 
nová dz, pak by to měla být dz č. P7 + E3a v takové místě, kde budou mít řidiči výhled na tuto dz dle 
platných TP65 jako návěst k umístěné dz č. P7 na začátku zúžení. 

2) Musí být doplněno návěstění předmětného zákazu také na silnici č. I/2 v obci Zdechovice. 
3) 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. 

4) Na změnu místní úpravy provozu musí být upozorněno pomocí přenosné svislé dz č. IP22 umístěné na max. 3 
měsíce vždy z obou stran před x se silnicí č. III/3389. Dz č. IP22 bude umístěna ve vzdálenosti min. 30 m 
před sestavou dz č. B4, E13, E7a. 
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Podmínky dotčeného orgánu byly v návrhu místní úpravy provozu zohledněny. 
 
K návrhu místní úpravy (ve věci omezení tranzitní dopravy) bylo dále zajištěno nesouhlasné stanovisko 
správního orgánu ve věci stanovení dopravního značení na silnici I/2, Krajského úřadu Pardubického kraje, 
odboru dopravy a silničního hospodářství čj. KrÚ 7484/2022-Ky ze dne 25.01.2022. 
 
Správní úřad 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 dne 02.02.2022 oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a vyzval 
k uplatnění připomínek a námitek. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 v návaznosti na § 39 odst. 1 stanovil správní 
úřad lhůtu do 30 dnů ode dne zveřejnění pro uplatnění připomínek a námitek. Oznámení o návrhu opatření 
obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Přelouč a úředních deskách Obecního úřadu 
Morašice a Obecního úřadu Zdechovice. K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny námitky ani 
připomínky. 
 
K výroku I. správní orgán dále uvádí: 
S ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (nutnost návěstění zúženého profilu 
komunikace) správní orgán souhlasí s navrženou místní úpravou provozu. 
 
K výroku II. správní orgán dále uvádí: 
Navrženou místní úpravou provozu na silnici III/3229 dle názoru správního orgánu bude tranzitní doprava 
naváděna po silnicích III/3384, III/33810 mj. do obcí Litošice, Jankovice, Horka I. Dané omezení pro tranzitní 
dopravu je tak nekoncepční a zvyšuje intenzitu nákladní dopravy ve výše uvedených obcích. V případě, že má 
dojít k omezení tranzitní nákladní dopravy, měla by být nákladní doprava odváděna na silnice I.  a II. třídy – 
k omezení by tak mělo dojít na křižovatkách silnice II/338 se silnicemi III/3384 a III/3383.  S ohledem na výše 
uvedené správní orgán navrženou úpravu provozu zamítnul.  
 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný 
prostředek. Dle § 173 odst. 1 nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení 
veřejné vyhlášky.  
 
 
 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Toto 
opatření obecné povahy dále vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Morašice a úřední desce Obecního 
úřadu Zdechovice. 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. 
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Příloha: situace dopravního značení 
 
Obdrží: 
Účastníci (doručenky): 
Obec Morašice, IDDS: 5jma435  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Obec Litošice, IDDS: s5pazn7 
Obec Jankovice, IDDS: 9i5azmj 
Obec Horka I, IDDS: 3tabzg9 
 
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 
Obecní úřad Zdechovice - úřední deska, IDDS: zkza5qh 


		2022-03-09T11:11:34+0100
	Lubomír Novotný
	vedoucí odboru




