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Vyřizuje: 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Jan Kysilka 
466 094 145 
jan.kysilka@mestoprelouc.cz 

  

     
Datum: 6. 3. 2019    

 
 
 
Žadatel: 
Obec Vápno, se sídlem Vápno č.p. 19, 533 16 Vápno, IČ: 00274534 
 
Účastníci řízení: 
Obec Vápno, se sídlem Vápno č.p. 19, 533 16 Vápno, IČ: 00274534 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031 
 
Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, 
se sídlem Rožkova 2757, 53002 Pardubice. 
 
Na vědomí (úřední deska):  
Městský úřad Přelouč 
Obecní úřad Vápno 
 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Návrh opatření obecné povahy 
 
 

Výroková část: 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech 
provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona  
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na základě ustanovení  
§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  
na základě žádosti žadatele – Obec Vápno, se sídlem Vápno č.p. 19, 533 16 Vápno, IČ: 00274534, 
podané dne 31. 1. 2019, po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, vydaném dne 12. 2. 2019 pod 
č.j. KRPE-10938-1/ČJ-2019-170606  
 

oznamuje 
 

návrh opatření obecné povahy 
pro vydání místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 32727 a místní komunikaci 

v obci Vápno. 
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1) Umístit: 
Dopravní zařízení - Odrazové zrcadlo o rozměru 1000 x 800 mm – silnice III. třídy č. 32727 
v obci Vápno  (p.p.č. 440/4 k.ú. Vápno u Přelouče) směr Strašov, naproti výjezdu z místní 
komunikace (p.p.č. 442/6 k.ú. Vápno u Přelouče). 
 

Doporučujeme v souladu s TP 119 umístit zrcadlo, které je vybaveno vytápěním, nebo jinou úpravou 

zabraňující zamlžování odrazné plochy zrcadla a tvoření námrazy. 

 

2) Osadit: 
DT E2b (tvar křižovatky) pod stávající dz č. P4 (dej přednost v jízdě) – místní komunikace 442/6 k.ú. 
Vápno u Přelouče, výjezd na silnici III/32727 

 

 
Důvod: zlepšení   rozhledových poměrů  
Platnost úpravy:   od účinnosti opatření obecné povahy do odvolání 
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:  Milan Málek, bytem Vápno 6, 533 16 Vápno, 
tel. 606660249 
 
 

3) Osadit: 
P2 (hlavní pozemní komunikace) + DT E2b (tvar křižovatky) – silnice III/32727 (p.p.č. 440/4 v k.ú. 
Vápno u Přelouče, směrem z obce před křižovatkou s místní komunikací p.p.č. 442/6 k.ú. Vápno 
u Přelouče 
 
 
Důvod:    doplnění chybějícího dopravního značení 
Platnost úpravy:   od účinnosti opatření obecné povahy do odvolání 
Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 
Provedení značek:  reflexivní 
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:  Jakub Kopecký, Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje, vedoucí cestmistrovství Přelouč, tel. 724 703 728. 
 
 
za podmínek: 
1. Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena odbornou firmou. Náklady na 
provedení dopravního zařízení – odrazové zrcadlo a dopravního značení DT E2b (pod stávající dz č. P4) 
hradí žadatel, náklady na provedení dopravního značení P2 + DT E2b na silnici III. třídy č. 32727 hradí 
vlastník dané silnice – Pardubický kraj.  
2. Umístění odrazového zrcadla musí splňovat podmínky dle TP 119 (Odrazová zrcadla, schválené MD 
OPK č.j. 536/2013-120-STSP/1 dne 31. 7. 2013, účinnost od 1.8.2013), bude použito odrazové zrcadlo 
schválené MD ČR. K zajištění rozhledů v křižovatce. 
3. Dopravní značení svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce  
č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích – TP 65, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 
31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013). 
4. Vyznačení tvaru křižovatky na dodatkové tabulce E 2b bude vycházet ze skutečného geometrického 
tvaru křižovatky. 
5. Zajištění rozhledů musí být zajištěno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nesmí dojít k orosení odrazové 
ploch zrcadla.  
6. Dopravní značení bude umístěno tak, aby bylo pro účastníky provozu, pro které je určeno, viditelné 
z dostatečné vzdálenosti. Značka P2 se umísťuje ve vzdálenosti do 25 m před hranicí křižovatky. 
7. Vlastník dopravního zařízení a vlastník dopravního značení je povinen udržovat a obnovovat výše 
uvedené dopravní zařízení a dopravní značení po celou dobu platnosti úpravy. 
8. Dopravní zařízení a dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, 
případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. 
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9. Před instalací dopravního zařízení a svislého dopravního značení musí být v případě potřeby vytýčeny 
inženýrské sítě, instalací dopravního zařízení a dopravního značení nesmí dojít k narušení inženýrských 
sítí. 
 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 
připomínky. V souladu s dikcí ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat 
písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak 
správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. 
 
Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Městského úřadu Přelouč, odbor stavební. 
 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební, ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu 
 

vyzývá 
 

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 
30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. 
 
Odůvodnění: 
Obec Vápno, se sídlem Vápno č.p. 19, 533 16 Vápno, IČ: 00274534, požádala dne 31. 1. 2019 
Městský úřad Přelouč, odbor stavební o stanovení místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 32727 
v obci Vápno. Předmětem žádosti bylo umístění odrazového zrcadla v obci Vápno  
(p.p.č. 440/4 k.ú. Vápno u Přelouče) směr Strašov, naproti výjezdu z místní komunikace 
(p.p.č. 442/6 k.ú. Vápno u Přelouče), z důvodu zlepšení rozhledu. 
  
Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích místní úpravu 
provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na silnici III. třídy obecní 
úřad obce s rozšířenou působností po předchozím stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky. 
 
V rámci správního řízení bylo zajištěno stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky – Krajské 
ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, vydané pod 
č.j. KRPE-10938-1/ČJ-2019-170606 dne 12. 2. 2019. 
 
Policie ve svém stanovisku z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 
požaduje: 
 

• Doplnění označení křižovatky pozemních komunikací a to dt. Č. E2b pod stávající dz. P6 a P2 
+ E2b na silnici č. III/32727 k označení křižovatky.  
Správní orgán požadavek umístění dopravního značení upravující přednost P2 vč. dodatkových 

tabulek E2b na silnici III/32727 zapracoval do tohoto návrhu stanovení opatření obecné povahy. 

Povinnostosadit dané značení stanovil správní orgán jejímu vlastníkovi. 
• Provedení osvětlení silnice č. III/32727 včetně křižovatky s místní komunikací dle § 25 vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., o pozemních komunikacích s odkazem na ČSN EN 13201. 
Osvětlení bylo realizováno v závěru roku 2018.  

• Odrazové zrcadlo musí být schváleno k užití na pozemních komunikacích (MDČR) pro zajištění 
rozhledů v křižovatce dle ČSN 73 6102. Zajištění rozhledů pak musí být zajištěno 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Nesmí dojít k orosení odrazové plochy zrcadla.  
Požadavek byl převzat bod bodem č. 5 do podmínek tohoto návrhu stanovení opatření obecné 

povahy. 

V Technickým podmínkách č. 119 je uvedeno, že odrazové zrcadlo může být vybaveno vytápěním, 

nebo jinou úpravou zabraňující zamlžování odrazné plochy zrcadla a tvoření námrazy. Správní 

orgán doporučil žadateli na dané místo umístit uvedený typ odrazového zrcadla. 
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Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení 
předmětné místní úpravy provozu ve shora uvedeném znění. 
 
Poučení: 
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tam správní orgán, i jiné osoby, jejichž 
oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření 
obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
zveřejnění. 
 
Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
 
 
 
Lubomír Novotný 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
 
 
 
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který 
písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je 
dnem doručení. Tento návrh opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšen na úřední desce Obecního 
úřadu Vápno. 
 
 
Vyvěšeno dne .................................. 
 
Jméno a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a razítko úřadu: 
 
 
 
 
 
 
 
Sejmuto dne .................................. 
 
Jméno a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje sejmutí a razítko úřadu: 
 
 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: .................................................... 
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Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
Obec Vápno, IDDS: b68a5k3 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
Městský úřad Přelouč – úřední deska 
Obecní úřad Vápno – úřední deska 
 
Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, 
Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
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