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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  

     
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, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti COLAS CZ, a.s.,  
IČ 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 (dále „Žadatel“), podané dne 9. 2. 2016 a po 
předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, 
dopravní inspektorát Pardubice vydaného dne 16. 2. 2016 pod č.j. KRPE-11954-1/ČJ-2016-170606   
 

stanoví 
 
podle ust. § 77 odst. 1, písm. c) a § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na 
silnicích III/3228a, III/3389 Zdechovice, III/3389, III/3384 k.ú. Morašice a místní komunikace (dále „MK“) 
Zdechovice označení částečné uzavírky silnice I/2 ve Zdechovicích (rekonstrukce silnice č. I/2 – výměna krytu 
+ kompletní oprava – recyklace za studena): 
 

Osadit: 
1) A 7a (Nerovnost vozovky), A 15 (Práce na silnici), B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) s údajem „30“ – 
silnice č. III/3228a Zdechovice před křižovatkou se silnicí č. I/2, 
2) B 1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) + Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky) + S 7 
(Přerušované žluté světlo) - silnice č. III/3389 Zdechovice před křižovatkou se silnicí č. I/2, 
3) B 1, E 3a (vzdálenost) s údajem „4 km“ - silnice č. III/3389 k.ú. Morašice v Železných horách, za 
křižovatkou se silnicí č. III/3384 směr Morašice, 
4) IS 11a (Návěst před objížďkou) - silnice č. III/3384 v k.ú. Morašice v Železných horách, z obou směrů 
před křižovatkou se silnicí č. III/3389,  
5) B 1, Z 2, S 7, IP 10a (slepá pozemní komunikace) – místní komunikace v obci Zdechovice ústící do 
uzavřeného úseku silnice   I/2.  

 
 

Podmínky provedení přechodné úpravy provozu: 
 
1. Dopravní zařízení proveďte podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky 
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Velikost dopravních značek:  základní rozměrová řada 
Provedení dopravních značek:  reflexivní 
Platnost úpravy:   1. 4. 2016 – 3. 7. 2016 
         
2. Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené  
v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-
STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8. 2013), TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích schválené MD ČR pod čj. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1.4.2015 a TP 81 - 
Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu - TP 81, schválené MD-OPK čj. 243/2006-120-STSP/2 
s účinností od  15. dubna 2006. 
 
3. Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN 018020 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
 
Jiné další podmínky: 
1. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům. 
2. Dopravní zařízení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jeho 

polohy. 
Odpovědná osoba za provedení podmínek tohoto stanovení: Jaroslav Michek – DIOZ, Polizy 4, 503 26 
Osice, tel. 777 814 646. 

 
Odůvodnění: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, na základě žádosti COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 
9, 190 00 Praha 9, podané dne 9. 2. 2016 a po jejím posouzení a projednání s Policií České republiky, Krajské 
ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Pardubice stanovil přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích ve Zdechovicích a kat. území Morašice v Železných horách, 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 pátým 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 a na úřední desce místně 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 
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Obdrží: 
účastníci (doručenky) 
COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd 
  
ostatní 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32 
Městský úřad Přelouč – úřední deska 
Obecní úřad Zdechovice – úřední deska, IDDS: zkza5qh 
Obecní úřad Morašice – úřední deska, IDDS: 5jma435 
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