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VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Hlinsko, stavební úřad - úsek silničního hospodářství (dále jen "správní orgán") příslušný
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne
31.5.2022, kterou podala
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice

(dále jen "žadatel"),
stanovuje
podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů

místní úpravu provozu
podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a
podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

po předchozím písemném stanovisku Policie ČR- dopravního inspektorátu Chrudim č.j.KRPE-372802/ČJ-2022-170306 ze dne 26.5.2022
na komunikaci: silnice III/3437
v místě: silnice III/3437 od křižovatky se silnicí II/337 v Miřeticích po křižovatku se silnicí III/35522 ve
Včelákově, viz elektronické přílohy – koordinační situace
z důvodu: modernizace silnice v uvedeném úseku
dopravní značení: viz elektronické přílohy – koordinační situace
termín instalace: před dokončením stavby
platnost úpravy: trvale
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude umístěno podle přiložených elektronických příloh a připomínek Policie
ČR, dopravního inspektorátu Chrudim č.j.KRPE-37280-2/ČJ-2022-170306 ze dne 26.5.2022.
2. Dopravní značení musí být svým umístěním a provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích a dle příslušných technických podmínek TP 65, TP 100, TP 117 a
TP 133.
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného
typu. Velikost dopravních značek – základní, provedení retroreflexní.
4. Instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení inženýrských sítí, pokud se v místě nacházejí.
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5. Instalaci dopravního značení zajistí žadatel. Odpovědná osoba za odbornou instalaci dopravního
značení podle tohoto stanovení je Ing. Vajerová, tel.: 724946065.
6. Správní orgán si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit dopravní značení, pokud si to bude
vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních
komunikacích.
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 31.5.2022 na zdejší správní orgán žádost o stanovení místní úpravy na
modernizovaném úseku silnice III/3437. K žádosti byly doloženy koordinační výkresy umístění DZ a
písemné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim k návrhu místní úpravy provozu č.j.
KRPE-37280-2/ČJ-2022-170306 ze dne 26.5.2022.
Správní orgán žádost posoudil podle platné úpravy zákona o silničním provozu a vydal stanovení místní
úpravy ve výše uvedeném znění.
Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád nelze
podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení na
úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vypracoval.

Ing. Vladimír Zavřel
vedoucí stavebního úřadu

"otisk úředního razítka"
Přílohy:

SO 01 Situace stavby km 0,000 – 0,300
SO 01 Situace stavby km 0,300 – 0,500
SO 02 Situace stavby km 0,500 – 0,900
SO 02 Situace stavby km 0,900 – 1,600
SO 02 Situace stavby km 1,600 – 2,250
SO 02 Situace stavby km 2,250 – 2,900
SO 02 Situace stavby km 2,900 – 3,13458

Obdrží:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
Obec Miřetice, IDDS: a7sa43i
Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32
Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů veřejnou vyhláškou na úřední
desce orgánu, který písemnost doručuje, a dále na úřední desce obce Miřetice a Městyse Včelákov, které
tímto žádáme o jeho zveřejnění. Návrh musí být rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Poslední den lhůty vyvěšení je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:…………………………….

Sejmuto dne:……………………………..

………………………………………………..
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
Adresa:
Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:
ID DS: k4hby3r
Tel: 469 326 111
El. podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz
E–mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059

Spisová značka:
S-SÚ/27697/2022/7
Strana 2 (celkem 2)

