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MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL 
odbor místního a silničního hospodářství 

Bří Šťastných 1000 Tel.: 461 653 333 
570 20 Litomyšl Fax: 461 612 218 
Č.j.: MěÚ Litomyšl 018693/2019 
Vyřizuje: Mgr. Rostislav Šimon 
Tel.: 461 653 362 
E-mail: rostislav.simon@litomysl.cz  
Datum: 2019-03-20 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

oznámení opatření obecné povahy 
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
     Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný 
obecní úřad s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na 
základě žádosti ze dne 11. 03. 2019, kterou podala společnost VHOS a.s., IČ: 481 72 901, Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová (dále jen „žadatel“), po jejím projednání dle § 77 odst. 3 zákona o 
silničním provozu s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Svitavy, 
dopravním inspektorátem - stanovisko č.j. KRPE-20966-1/ČJ-2019-170906 ze dne 12. 03. 2019, 
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 
v návaznosti na ustanovení §171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), vydává toto opatření obecné povahy, a tímto 
 

s t a n o v í 
 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu žadateli přechodnou úpravu provozu 
na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném umístění přenosného dopravního značení na 
silnici III/3595 a místních komunikací p. p. č. 678, 679/1, 682/3 a 152/4 v k.ú. Vidlatá Seč a 
v intravilánu obce Vidlatá Seč, za účelem zajištění stavebních prací na uložení vodovodního řadu.  

Pro přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky: 

1. Platnost stanovení: 

 

 
2. Dopravní značení bude provedeno přesně dle grafického návrhu, který tvoří nedílnou součást 

tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to odbornou firmou. 

3. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o 
neporušenost a úplnost dopravního značení. 

4. Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v silničním provozu, to 
platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.   

5. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné 
vzdálenosti, v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

6. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být 
provedeno v souladu s vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se 
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb). Budou dodrženy rozměry a 
provedení dle příslušné ČSN EN 12899-1. Jako závaznou lze užít publikaci TP č. 66 „Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, která byla schválena Ministerstvem 
dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 03. 2015. 

7. Svislé přenosné dopravní značky musí být umístěny na kovových červenobíle pruhovaných 
sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy musí mít šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné 
dopravní značky musí být min. 0,6 m nad úrovní vozovky. Pro umístění přenosného dopravního  

 

 

- od 01. 04. 2019 do 31. 08. 2019 pro provedení stavebních prací, 

- od 01. do 30. 09. 2019 pouze pro provedení definitivní opravy povrchů    
  dotčených komunikací. 
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značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení. Přenosné dopravní 
značky musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám. 

8. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek jen po dobu nezbytně nutnou, 
po ukončení prací bude přenosné dopravní značení neprodleně odstraněno. 

9. Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává v návaznosti na rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikací – provádění stavebních prací, které vydal silniční správní úřad pod 
č.j. MěÚ Litomyšl 018714/2019. 

10. Dočasnou úpravu dopravního značení si zajistí žadatel, za splnění podmínek tohoto stanovení 
odpovídá: Jan Rada, DiS. (VHOS a.s., IČ: 481 72 901), tel. 602 356 471. 

 
MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení zrušit 

nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě zjištění nedostatků. 
 
 

Odůvodnění: 

MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství vydal toto opatření obecné povahy na 
základě požadavku žadatele, který dne 11. 03. 2019 podal žádost o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném umístění přenosného dopravního 
značení na silnici III/3595 a místních komunikací p. p. č. 678, 679/1, 682/3 a 152/4 v k.ú. Vidlatá Seč 
a v intravilánu obce Vidlatá Seč, za účelem zajištění stavebních prací na uložení vodovodního řadu. 
Použité přenosné dopravní značky i dotčené komunikace jsou patrné z příloh tohoto stanovení. 

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle § 77 odst. 2 
písm. b) zákona o silničním provozu – stanovisko KrŘ policie Pk, ÚO Svitavy, dopravního 
inspektorátu, č.j. KRPE-20966-1/ČJ-2019-170906 ze dne 12. 03. 2019.  
 
 
Poučení: 

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po 
vyvěšení. V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručuje příslušný správní úřad 
návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.  
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
Mgr. Rostislav Šimon 

referent odboru  
 
 
Rozdělovník: 

 VHOS a.s., IČ: 481 72 901, Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová (žadatel) 

Dotčený orgán: 
 KrŘ policie Pardubického kraje, ÚO Svitavy, dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 

Svitavy 

Na vědomí: 
 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 000 85 031, cestmistrovství Litomyšl, 

T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl  

 Obec Vidlatá Seč, IČ: 002 77 550, Vidlatá Seč 86, 570 01 Litomyšl 

 
K vyvěšení písemnosti na úřední desce: 

 Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní 
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 Obecní úřad Vidlatá Seč 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Litomyšl a OÚ Vidlatá Seč a 
současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí musí být písemnost vrácena zpět na 
MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství. 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………………….                   Sejmuto dne ………………………………. 
 
 
 

………………………………. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 

 
 
Příloha: 

 Grafický návrh - schéma B/2 dle TP 66 (1 strana A4) 

 Výkres „REKONSTRUKCE VODOVODU OD HASIČÁRNY ČP. 82 PO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
ČP. 56 V OBCI VIDLATÁ SEČ“, Přehledná situace, Číslo přílohy: C, Datum: 03/2018, Zodp. 
projektant: Ing. Pravec František (1 strana A3) 
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