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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY11EG15K+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
 
Váš dopis ze dne: 2.10.2018 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 66567/2018/SÚ Spisová značka: S-SÚ/63154/2018/7 
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.4/A20 
Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 3 str. / 0 
E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 16.10.2018 
 

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A 

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 
2.10.2018, kterou podala 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice  

(dále jen "navrhovatel"),  

doručuje 
podle § 172 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů 

návrh stanovení místní úpravy 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-61810-
1/ČJ-2018-170306 ze dne 24.8.2018 

na komunikaci: silnice II/355 23 

v místě: Dolní Babákov, u mostního objektu  ev.č. 35523-2, viz výkres umístění DZ na str. 3 

z důvodu: špatného technického stavu mostu zjištěného při hlavní prohlídce dne 6.9.2017 

dopravní značení:  

• 2x B 13 „zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (10t)  + 
E5 „text“ (jediné vozidlo 32t ) – z obou stran mostního objektu 

termín instalace: podle klimatických podmínek  

platnost úpravy: trvale 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Dopravní značení bude umístěno podle - výkresu umístění DZ na str. 3. 
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.  

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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Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 2.10.2018 na zdejší správní orgán žádost o stanovení místní úpravy provozu u 
mostního objektu na silnici III/355 23. K žádosti bylo doložen výkres umístění DZ a písemné stanovisko 
Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim k návrhu místní úpravy provozu ze dne 24.8.2018. 
Připomínky Policie ČR byly do návrhu stanovení místní úpravy provozu zapracovány.  
Správní orgán žádost posoudil podle platné úpravy zákona o silničním provozu a v souladu s § 77 odst. 5 
zákona o silničním provozu zpracoval tento návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

Poučení: 

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
v opatření přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě do 30 dnů od 
zveřejnění návrhu opatření. 

Do podkladů a příloh návrhu opatření lze nahlížet na Městském úřade Hlinsko, stavebním úřadě – úseku 
silničního hospodářství, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko v úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00 
hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hod. 

 

 

 

 
                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 

 
Obdrží: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 
Městys Včelákov, IDDS: kyha5kv 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 
 

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů veřejnou vyhláškou na 
úřední desce orgánu, který písemnost doručuje na úřední desce Městyse Včelákov, který 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 
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