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                 DoZBos s.r.o.  

                 Otakara Kubína 17 

     680 01 Boskovice 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

Stanovení místní úpravy  

provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy na základě žádosti EUROVIA CS, a.s., 

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec 

Králové, IČ: 452 74 924, zast. DoZBos, s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČ: 293 

72 381, podle ust. § 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 

provozu na pozemních komunikacích), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení 

místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy a 

na místních a veřejně přístupných účelových  komunikacích, po písemném vyjádření 

příslušného orgánu policie tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického  kraje, 

Územní odbor Svitavy, dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy (dále jen 

DI Svitavy) č.j. KRPE-65703-1/ČJ-2021-170906 ze dne 30. 8. 2021, opatřením obecné 

povahy dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

správní řád) a dle §77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (dále jen zákon o 

silničním provozu) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
 

stanovuje místní úpravu provozu  

 
- trvalé svislé a vodorovné DZ na silnici II/371 v úseku Jevíčko -Jaroměřice. 
 

takto:   

- dle předložených "situací D.1.6.1 - 5"  
 

za těchto podmínek: 

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, 

případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

2. V obci se DZ umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad úrovní 

terénu (nezpevněné krajnice, chodníku a pod). Vnitřní okraj dopravních značek bude 

0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se 

zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice). 

3. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 

4. Před instalací svislého DZ musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního 
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značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 

5. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na pořízení a 

osazení dopravního značení hradí žadatel. 
6. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat příloze 

č.3 vyhlášky č.30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci 

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 schválené 

Ministerstvem dopravy ČR pod č.j.532/2013-120-STSP/1 ze dne 1.8.2013. 

7. Provedení vodorovného dopravního značení včetně odstínů barev, materiálů a 

rozměrů musí odpovídat ČSN EN 1436+A1 - Vodorovné dopravní značení, přičemž 

lze užít publikaci „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích TP 133", která byla vydána pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 

31.7.2013. 

8. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní 

zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního 

značení, či dopravního zařízení. 

9. Dopravní značení bude umístěno na místech vyznačených na schváleném situačním 

plánku, který je přílohou tohoto záměru umístění dopravního značení. 

10. Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat 

souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého 

materiálu, způsob uchycení nebo provedení DZ.  

11. Dopravní značky nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, 

sloupy, reklamní zařízení apod. Pokud by značka splývala s okolím, je třeba pozadí 

značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad 

vozovkou (po kladném souhlasu Policie ČR a příslušného silničního správního 

úřadu). 

12. Odpovědná osoba za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je EUROVIA CS, a.s., 

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 

Hradec Králové, IČ: 452 74 924. 

 

Odůvodnění: 

Silnice II/371 v úseku Jevíčko –Jaroměřice prošla v letošním roce kompletní modernizací, po 

které je nutno obnovení kompletního dopravního značení. 

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhům písemně vyjádřil 

příslušný orgán PČR - DI Svitavy  č.j. KRPE-65703-1/ČJ-2021-170906 ze dne 30. 8. 2021. 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy jako místně příslušný Silniční správní úřad 

zahájil řízení o místní úpravě dne 7.9.2021 pod č.j. MUMT 27438/2021/OD2 oznámením o 

záměru  místní úpravy provozu  na  pozemních komunikacích veřejnou vyhláškou, kde dal 

účastníkům řízení možnost se v 15 dnech po doručení k dané věci vyjádřit. Tuto možnost 

nikdo nevyužil, proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí 

(stanovení). 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy vydal stanovení místní úpravy provozu na 

těchto silnici II/371 dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném 

vyjádření příslušného orgánu PČR jako opatření obecné povahy postupem dle § 171 

správního řádu s přihlédnutím ke zvláštní úpravě v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. 

 

 

 

 

 



Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek.  

 

 

Ing. Petr Václavík 

vedoucí odboru dopravy 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu 

Moravská Třebová a obce Bělá u Jevíčka po dobu 15 dnů. Šestnáctým dnem po vyvěšení 

nabývá toto opatření účinnosti. 

 

 

Vyvěšeno dne:  …………………….                        Sejmuto dne:  …………………………… 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne  ……………………. 
 
 

Obdrží: 

Městský úřad Moravská Třebová, Městský úřad Jevíčko a obec Jaroměřice k vyvěšení 

písemnosti. 

 

Navrhovatel:(dodejka) 

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 

498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 452 74 924, zast. DoZBos, s.r.o., Otakara Kubína 17, 

680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381.  

 

Dotčené orgány: 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, dopravní 

inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy 

 

Na vědomí: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

 

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou. 
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