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Datum:

12. 05. 2022

Žadatel:
Lenka Štěrbová, dodávky zemních prací, se sídlem Dudychova 525, 534 01 Holice, IČ: 63605392
Účastníci řízení:
Lenka Štěrbová, dodávky zemních prací, se sídlem Dudychova 525, 534 01 Holice, IČ: 63605392
Pardubický kraj, IČ 70892822 se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zastoupený správcem
komunikace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53
Pardubice
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice,
Dopravní inspektorát, se sídlem Rožkova 2757, 53002 Pardubice

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 § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o
silničním provozu), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a dále ustanovením
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Lenky
Štěrbové, dodávky zemních prací, se sídlem Dudychova 525, 534 01 Holice, IČ: 63605392, podané dne
04. 05. 2022

stanoví
přechodnou úpravu provozu
v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní
odbor Pardubice, Dopravní inspektorát č.j. KRPE-41500-3/ČJ-2022-170606 ze dne 11. 05. 2022,
stanovisko k přechodné úpravě provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na silnici III/322 7 v ulici
Obránců míru na parcele č. 679/2 v obci a k. ú. Řečany nad Labem, a to z důvodu realizace kanalizační
přípojky pro č. p. 247, Řečany nad Labem.
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Návrh žadatele na umístění DZ
Označení a zajištění kontrolního vozu a otevřené kanalizační šachty během provádění prací je navrženo
dle schéma č. B/1 platných TP 66 (A 15; Z 4a; S7)
Chodník u šachty zůstává plně funkční v šíři větší než 1,5 m, zajištění pěšího provozu protějšího
chodníku, kde bude startovní jáma bude řešeno příslušným správním úřadem.
V případě nutnosti provedení sondy se doporučuje označení podle schéma č. B/17 se zajištěním
přechodovou lávkou s označením v místech možného přecházení, nebo dz Z2 v celé délce a šíři úseku.
Dopravní značení proveďte jako:
dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Platnost úpravy: od 16. 05. 2022 do 24. 05. 2022.
Podmínky provedení přechodné úpravy provozu:
1. Přenosné 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 (4l. 12.7
ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
2. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním
orgánům.
3. Dopravní zařízení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho
polohy.
Za dodržení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí zodpovídá: Lenka Štěrbová, dodávky zemních
prací, se sídlem Dudychova 525, 534 01 Holice, IČ: 63605392, tel.: 603 546 368
Odůvodnění:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, na základě žádosti Lenky Štěrbové, dodávky zemních prací, se
sídlem Dudychova 525, 534 01 Holice, IČ: 63605392, podané dne 04. 05. 2022, po jejím posouzení a
projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát
Pardubice, stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici III/322 7 v ulici Obránců míru na parcele č.
679/2 v obci a k. ú. Řečany nad Labem, a to z důvodu realizace stavby „Realizace kanalizační
přípojky pro č. p. 247 v obci Řečany nad Labem“, a to za podmínek výše uvedených, jako opatření
obecné povahy postupem dle části šesté (§ 171 a násl.) správního řádu.
Poučení:
Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud to
bude vyžadovat veřejný zájem. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto
opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, z důvodu nebezpečí
veřejného ohrožení vzhledem k stanovenému termínu.

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 a na úřední desce místně
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příslušného obecního úřadu. 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 orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření

Příloha:
- Situace dopravního značení.
Obdrží:
Lenka Štěrbová, Dudychova č.p. 525, 534 01 Holice v Čechách
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Přelouč, IDDS: ffhk8fq
dotčené orgány státní správy
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32
ostatní
Obec Řečany nad Labem, úřední deska, IDDS: dszbbsb
Městský úřad Přelouč, Odbor vnitřních věcí, Československé armády č.p. 1665, 535 01 Přelouč

