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Městský úřad Hlinsko  *MUHLX00ORN2T* 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko 

stavební úřad – úsek silničního hospodářství  
Adresa pracoviště: Adámkova tř ída 554,  Hlinsko  

Váš dopis ze dne: 3.2.2022 

Vaše značka: 
Č.j.: Hl 25452/2022/SÚ 

Spisová značka: S-SÚ/5999/2022/7 

Spisový znak – skart. znak/lhůta: 280.4/A20 

Opráv. úřední osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel 

Tel.: 469 326 137 
E – mail: zastera@hlinsko.cz 

Počet listů/příloh: 2 str. 

V Hlinsku dne: 23.5.2022 

 

 

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") 

vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích 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 3.2.2022, kterou podala 

Obec Svratouch, IČO 00271004, Svratouch č.p. 290, 539 42  Svratouch, kterou zastupuje 

ENVIPARTNER, s.r.o., IČO 28358589, Vídeňská č.p. 546/55, Štýřice, 639 00  Brno 39 

(dále jen "navrhovatel"),  

stanovuje 

podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 

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-78796-

1/ČJ-2021-170306 ze dne 10.11.2021 a souhlasu SÚSPK ze dne 25.1.2022 zn. SUSPK/260/2022 

 

na komunikaci: účelové komunikace, místní komunikace, silnice II/354 a III/354 5 v obci Svratouch, viz 

příloha č. 1 – návrh místní úpravy provozu v obci Svratouch.  

z důvodu: kompletní revize dopravního značení v katastru obce Svratouch 
dopravní značení: viz příloha č. 1 - návrh místní úpravy provozu v obci Svratouch. 

termín instalace: podle klimatických podmínek  

platnost úpravy: trvale 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Dopravní značení bude umístěno podle příloh č. 1 a č. 2. 
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, TP 100, TP 117, a 
TP 133.  

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného 

typu. Velikost dopravních značek – základní, provedení retroreflexní. 
4. Osazení dopravního značení odbornou firmou zajistí žadatel, který zodpovídá za řádné provedení 

dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení a zařízení podle tohoto 

stanovení. Dopravní značení bude zřízeno na náklad žadatele. 
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5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, nebo pokud to bude vyžadovat veřejný zájem, 

může správní orgán z vlastního podnětu, nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit 
další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. 

 

Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 3.2.2022 na zdejší správní orgán žádost o stanovení místní úpravy provozu 

na komunikacích v obci Svratouch v rámci kompletní revize dopravního značení v obci Svratouch. 

K žádosti byl doložen návrh místní úpravy provozu v obci Svratouch, písemné stanovisko Policie ČR, 

dopravního inspektorátu Chrudim k návrhu místní úpravy provozu č.j. KRPE-78796-1/ČJ-2021-170306 
ze dne 10.11.2021 a souhlas SÚSPK ze dne 25.1.2022 zn. SUSPK/260/2022. 

Správní orgán žádost posoudil podle platné úpravy zákona o silničním provozu a v souladu s § 77 odst. 5 

zákona o silničním provozu zpracoval návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tento 
návrh byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Hlinsko ve dnech od 11.2.2022 do 28.2.2022 a dále 

na úřední desce obce Svratouch. Návrh byl rovněž zveřejněn způsobem umožňující dálkový elektronický 

přístup. K návrhu nebyly podány námitky ani připomínky a proto správní orgán vydal opatřením obecné 
povahy stanovení místní úpravy ve výše uvedeném znění. 

 

Poučení: 
Proti tomuto opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád nelze 
podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení na 

úřední desce. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení 

podle hlavy IX zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

 

 
 

                                                                      Ing. Vladimír Zavřel 

"otisk úředního razítka"                                  vedoucí stavebního úřadu 
 

 

Přílohy: K nahlédnutí na Městském úřadě Hlinsko, stavebním úřadě – úseku silničního hospodářství a na 

Obecním úřadě ve Svratouchu  
Příloha č. 1 – návrh místní úpravy provozu v obci Svratouch 

Příloha č. 2 - stanovisko Policie ČR- dopravního inspektorátu Chrudim č.j.KRPE-78796-1/ČJ-2021-

170306 ze dne 10.11.2021   
 

Obdrží: 

Obec Svratouch, IDDS: bvkb372 

ENVIPARTNER, s.r.o., IDDS: mmrkc2j 

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

 

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno veřejnou vyhláškou po dobu nejméně 15 dnů na 

úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na úřední desce obce Svratouch, kterou tímto 

žádáme o jeho zveřejnění. Opatření musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový 

přístup.  

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

 

 
 

……………………………………………….. 

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
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