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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Žadatel:
Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov, IČO:00276839

Ostatním účastníkům doručeno veřejnou vyhláškou.
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 sb., o silničním provozu a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na
základě žádosti obce Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov, IČ:00276839, po předchozím
písemném odsouhlasení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického
kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát č.j.: KRPE-80084-1/ČJ-2017-170906 ze
dne 12.10.2017 a na základě zveřejněnému oznámení o záměru místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, které vydal pod č.j. 57488-17/OD-8100-2017/DIR dne 9.11.2017
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a s vyhláškou č. 30/2001 Sb. Ministerstva
dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn (dále jen
vyhláška č.30/2001 Sb.) v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné
povahy, kterým
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, konkrétně na místní

komunikaci 17d v intravilánu obce Koclířov, která je ve vlastnictví obce Koclířov a žadatele
a žadatel na ní provádí správu a údržbu takto:
1. Umístění svislého DZ B1 – „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ na
místní komunikaci 17d v intravilánu obce.
Dopravní značení bude provedeno jako: stálé svislé dopravní značky
Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek: reflexní
Platnost úpravy: TRVALE
Svislé dopravní značky budou umístěny v místech zakreslených v situaci, která je
součástí stanovení místní úpravy provozu.
Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:
1. Veškeré dopravní značení bude nainstalováno na výše uvedené místní komunikaci
v souladu s TP č.65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
odbornou firmou. Náklady na dopravní značení a zařízení hradí žadatel.
2. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být připevněné na kovových sloupcích
nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné
konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené
volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).
3. V obci musí být dopravní značky umístěny ve výšce min. 2,20 m a mimo obec ve
výšce min. 1,20 m nad úrovní terénu. Vnitřní okraj dopravních značek musí být
umístěn v obci max. 2,0 m min. 0,30 m od kraje komunikace nebo vnitřní hrany
chodníku. Mimo obec u vozovek se zpevněnou krajnicí max. 2,0 m min. 0,50 m od
vnější hrany zpevněné krajnice.¨
4. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu
viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a
v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m.
5. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č.
30/2001 Sb., ve znění pozdějších doplňků, kterou se provádí pravidla silničního
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a
rozměrů musí odpovídat příslušné ČSN. Jako závaznou lze užít publikaci „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65“, které vydalo Centrum
dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j.
2816/02-120 ze dne 20.9.2002.
6. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém
stavu, aby byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále
musí být dopravní značky zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
7. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (včetně stromů,
keřů, sloupů, reklamním zařízením apod.). Pokud by dopravní značky mohly splývat
s okolím, je potřeba pozadí dopravní značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při
levém okraji vozovky nebo nad vozovkou (vždy až po souhlasu příslušného DI
Policie ČR a příslušného silničního správního úřadu).
8. Instalace svislých DZ pro místní úpravu provozu na MK bude provedena nejdříve
patnáctý den po zveřejnění Stanovení místní úpravy provozu na pozemních

komunikacích.
9. Platnost úpravy je trvalá do odvolání.
10. Před instalací budou vytýčeny inženýrské sítě, instalací dopravního zařízení nesmí
dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
11. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní
zařízení.
Zodpovědná osoba za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení a zařízení:
Jiří Tesař, starosta – tel:775 974 252, starosta obce Koclířov
Zodpovědná firma za montáž dopravního značení a zařízení:
Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov,
Odůvodnění:
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy obdržel dne 6.11.2017 žádost na stanovení místní
úpravy provozu na místní komunikaci v obci Koclířov od obce Koclířov, Koclířov 123, 569
11 Koclířov. K žádosti bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR, Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravního inspektorátu
vydané pod č.j.KRPE-80084-1/ČJ-2016-170906 ze dne 12.10.2017.
Dne 9.11.2017 vydal Městský úřad Svitavy, odbor dopravy Oznámení o záměru místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích, jmenovitě na místní komunikaci v obci
Koclířov s tím, že dotčené osoby mohou podat písemné připomínky a ve lhůtě 30 dní od
zveřejnění návrhu také podat své písemně odůvodněné námitky. Toto oznámení bylo
vyvěšeno na úřední desce MěÚ Svitavy v termínu 10.11.2017 – 28.11.2017 a na úřední
desce OÚ Koclířov v termínu od 15.11.2017 do 30.11.2017. Známým účastníkům řízení
bylo zasláno Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
doporučeně na doručenku.
Městský úřad Svitavy, odbor dopravy neobdržel ve stanovené lhůtě žádné námitky ani
připomínky k záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Poučení:
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném
řízení.

Ing.Miroslav Doseděl
vedoucí odboru dopravy
„otisk úředního razítka“

Za správnost vyhotovení:Dirr Radek
Příloha: situační plánek s rozmístěním dopravního značení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: ………………………………..

Sejmuto: …………………………………

Rozdělovník pro oznámení :

Obdrží:
Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání správy odboru dopravy
Městský úřad Svitavy – odbor vnitřní správy , Dvořákova 3, 568 02 Svitavy

Navrhovatel:(dodejka)
Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11 Koclířov,
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, dopravní
inspektorát, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy
Účastník řízení:

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

Digitálně podepsal Milan Karpíšek
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