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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y   

S T A N O V E N Í  P Ř E C H O D N É  Ú P R A V Y  P R O V O Z U   

na sil. II/357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Mokrá Lhota a Bor u Skutče, na sil. II/358 v  k.ú. 
Zderaz, Perálec, Předhradí u Skutče, Skuteč, na sil. II/356 v  k.ú. Leština, Doubravice, 

Střemošnice, Luže, na sil. III/35834 v  k.ú. Nové Hrady u Skutče, Příluka a na sil. III/35721 
v k.ú. Příluka, Javorník u Vysokého Mýta, Javorníček a Leština  

 
M ě s t s k ý  ú ř a d  V y s o k é  M ý t o ,  o d b o r  d o p r a v n í c h  a  s p r á v n í c h  a g e n d ,  
příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 
odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních 
komunikacích“),  

s t a n o v u j e  

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích 

p ř e c h o d n o u  ú p r a v u  p r o v o z u   

na sil .  I I /357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Mokrá Lhota a Bor u Skutče, na  sil .  
I I /358 v k.ú. Zderaz,  Perálec, Předhradí u Skutče, Skuteč, na sil .  I I /356 v  k.ú. 
Leština, Doubravice, Střemošnice, Luže, na sil .  I I I /35834 v  k.ú. Nové Hrady u 
Skutče, Příluka a na sil .  I II /35721 v  k.ú. Příluka, Javorník u Vysokého Mýta, 
Javorníček a Leština ,  v rámci úplné uzavírky provozu části silnice II/357 a III/ 35722 v k.ú. 
Nové Hrady u Skutče, z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě splaškové kanalizace, 
v rámci akce s názvem „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ LHOTA – NOVÉ 
HRADY“, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Zákaz vjezdu 
všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) a dodatkové tabulky „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem 
„MIMO VOZIDEL STAVBY A BUS“, „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) s uvedenou 
hodnotou nejvyšší povolené hmotnosti „3,5 t“ a dodatkové tabulky „Text nebo symbol“ (č. E 13) 
s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“,  „Změna organizace dopravy“ (č. IP 22) s textem „SIL. 
II/357 V NOVÝCH HRADECH UZAVŘENA“, „Návěst před objížďkou“ (č. IS 11a), „Směrová tabule 
pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b) s vyznačeným nápisem „LUŽE“ a „N. HRADY“ a vyznačeným 
druhem vozidla (osobní automobil a nákladní automobil nad 3,5 t), „Směrová tabule pro vyznačení 
objížďky“ (č. IS 11c), „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a), „Návěst před slepou pozemní 
komunikací“ (č. IP 10b) a dopravního zařízení „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), za těchto 
podmínek:  

1) Přechodná úprava provozu bude užita pro vyznačení objížďky z důvodu uzavřeného úseku 
části sil. II/357 a III/ 35722 v obci Nové Hrady, a to v souladu se stanovení přechodné úpravy 
provozu na silnicích II/357 a III/35722 ve správním obvodu Městského úřadu Chrudim a pouze 
ve vazbě na povolení zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací a povolení uzavírky, 
které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad. 
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2) Přechodná úprava provozu na předmětných silnicích bude provedena umístěním výše 
uvedených přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, a to ve shodě se 
situací dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“, která je přílohou tohoto stanovení.  

3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění. 

4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, 
který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádné umístění a 
stav.  

5) Přenosné dopravní značení bude umístěno ve shodě s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu 
na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým 
způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání a povolení uzavírky, které musí být v právní moci a to v termínu od nabytí 
účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 06.09.2020.  

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude 
realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích. 

7) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Chrudim, Dopravního 
inspektorátu, k přechodné úpravě provozu, ze dne 03.08.2020 pod č.j. KRPE-56218-1/ČJ-
2020-170306, bude splněno následující: 

a) Dopravní značení/dopravní zařízení bude umístěno dle předložené přílohy, v souladu s TP 
66 a vyhl. č. 294/2015 Sb. a dle našich připomínek: 

- v případě snížené viditelnosti doplnit dopravní zařízení Z2, Z4 o výstražná světla 
oranžové barvy. 

- dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno tak, aby nebyly narušeny 
rozhledové poměry pro křižovatky v daném úseku prováděných prací, 

- objízdná trasa bude řádně označena na všech křižovatkách a v celém jejím průběhu, na 
dopravním značením IS 11a bude vždy řádně označen skutečný směr uzavírky a vedení 
objízdné trasy, 

- v případě nutnosti, bude provoz řízen řádně poučenými a označenými pracovníky stavby 

- prostor překopu (výkopu) bude řádně ohraničen (např. mobilním pletivem), aby 
nedocházelo k pohybu chodců v prostoru stavby a nedošlo k jejich případnému zranění, 

- při zásahu do vozovky - do konečné úpravy povrchu při provozu bude obousměrně 
umístěna DZ A 7a „Nerovnost vozovky“, 

- materiál ani případná technika nebude umístěna na PK a nebude žádnou svojí části 
zasahovat do průjezdního profilu komunikace a budou zajištěny potřebné rozhledové 
poměry pro křižovatky nacházející se v pracovním úseku. 

b) Pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle "Zásad pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 66) a ČSN 01 8020 - Změna 1. 

c) DZ umístit dle § 78 zákona č. 361/2000 Sb., pouze po dobu trvání důvodu na dobu nezbytně 
nutnou.  

d) Velikost DZ — základní, provedení DZ — retroreflexní. 

e) Stanovení dopravního značení vydá (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích) pro sil. II. a III. třídy a místních komunikacích příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností. 

f) Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního 
značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění dopravních značek IS-11b, IS-11 c a 
IS- 11 d (vyznačení objízdné trasy). 

g) Bude zajištěn přístup k dotčeným nemovitostem a průjezd IZS. 
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Policie ČR – dopravní inspektorát si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit DZ, pokud si to bude 
vyžadovat veřejný zájem, nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

8) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Svitavy, Dopravního 
inspektorátu, k přechodné úpravě provozu, ze dne 30.07.2020 pod č.j. KRPE-56363-1/ČJ-
2020-170906, bude splněno následující: 
a)   Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou. 
b)   Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno  
o neporušenost a úplnost dopravního značení. 
c)  Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné 
vzdálenosti, v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 
d)   Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí 
být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní 
značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závazná 
slouží publikace "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které 
bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015. 
e)   Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných 
sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s 
dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám. 
f)    Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno. 
g)  Přenosné dopravní značení bude v místě instalováno od data stanoveném "Přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný silniční správní úřad. 
Uvedené stanovisko je pouze podkladem naší součásti jako dotčeného orgánu pro silniční 
správní úřad.  
 

9) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby působením 
povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.  

O d ů v o d n ě n í :  

Dne 18.08.2020 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen 
"odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., IČ 28778022, 
se sídlem Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice, o stanovení přechodné úpravy provozu 
na sil. II/357 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Mokrá Lhota a Bor u Skutče, na sil. II/358 v k.ú. Zderaz, 
Perálec, Předhradí u Skutče, Skuteč, na sil. II/356 v k.ú. Leština, Doubravice, Střemošnice, Luže, 
na sil. III/35834 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, Příluka a na sil. III/35721 v k.ú. Příluka, Javorník u 
Vysokého Mýta, Javorníček a Leština, v rámci úplné uzavírky provozu části silnice II/357 a III/35722 
v obci Nové Hrady, z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě splaškové kanalizace, v 
rámci akce s názvem „ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MOKRÁ LHOTA – NOVÉ 
HRADY“, a to dle předložené situace. 

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DOPA CZ s.r.o., IČ 27519341, se sídlem 
Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, která je, na základě předložené plné moci ze dne 
29.07.2020, oprávněna žadatele INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., zastupovat. 

V předmětné věci bylo vydáno bylo vydáno stanovisko Policie ČR, Územního odboru Chrudim, 
Dopravního inspektorátu ze dne 03.08.2020 pod č.j. KRPE-56218-1/ČJ-2020-170306 a Policie ČR, 
Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu ze dne 30.07.2020 pod č.j. KRPE-56363-1/ČJ-
2020-170906. 

Dále byl v dané věci doložen souhlas Městského úřadu Litomyšl, Odboru místního a silničního 
hospodářství ze dne 05.08.2020, aby přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
v rámci předmětné uzavírky vydal na jejich pověřeném území (křižovatka silnic III/35834 a 
III/35721) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy. 

Na území ve správním obvodu Chrudim si přechodnou úpravu provozu stanovil Městský úřad 
Chrudim, Odbor dopravy dne 06.08.2020 pod č.j. CR 045280/2020 ODP/Pe.  
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Při posuzování žádosti vycházel odbor dopravy ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření 
PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.  

Umístění výše popsaných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na 
předmětných silnicích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích a k vyznačení objížďky z důvodu uzavřeného úseku části sil. II/357 a III/35722 v k.ú. 
Nové Hrady u Skutče.  

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní 
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením 
obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky 
upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku 
silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný 
správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek 
nebo námitek. 

P o u č e n í :  

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po 
vyvěšení. 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení 
o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Bc. Kristýna Šťastná v.r. 
vedoucí odboru dopravních a správních agend 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Luže, Městského úřadu Skuteč, Obecního 
úřadu Nové Hrady, Obecního úřadu Leština, Obecního úřadu Perálec, Obecního úřadu 
Zderaz a Obecního úřadu Předhradí. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní 
den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.  
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................  
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:  
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Obdrží  
zmocněnec za INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.  -  DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 
Hrochův Týnec 

dotčené orgány 
Policie ČR, územní odbor Chrudim, dopravní inspektorát, Všehrdovo náměstí 46, 537 20 Chrudim   
Policie ČR, územní odbor Svitavy, dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy 

na vědomí 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, Pardubická 67, 537 16 
Chrudim 
Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství, Bří. Šťastných 1000, 570 20 
Litomyšl 

k vyvěšení na úřední desku  
Městský úřad Vysoké Mýto 
Městský úřad Luže 
Městský úřad Skuteč 
Obecní úřad Nové Hrady 
Obecní úřad Leština 
Obecní úřad Perálec 
Obecní úřad Zderaz 
Obecní úřad Předhradí 
 

Příloha  
Situace dopravního značení „ÚPLNÁ UZAVÍRKA“ 
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