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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU  
na silnicích  II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto 
 

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, 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 

přechodnou  úpravu  provozu  

na silnicích  II. a III. třídy a na místních komunikacích ve správním obvodu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Vysoké Mýto, která bude provedena 
umístěním přenosných dopravních značek svislých, světelnými signály a dopravním zařízením 
"Dopravní kužel" (č. Z1),  za těchto podmínek: 

1) Přechodná úprava provozu na výše uvedených silnicích a místních komunikacích bude 
provedena vždy v souvislosti s označováním dopravních omezení při provádění údržbových prací 
na svislých a vodorovných dopravních značkách a dalších součástí uvedených pozemních 
komunikacích, a to přenosnými svislými dopravními značkami, světelnými signály a dopravním 
zařízením dle schémat pro označování pracovních míst, odsouhlasených Policií ČR DI Ústí nad 
Orlicí, vyobrazených v přílohách 1/1, 1/2, 2, které jsou přílohou tohoto stanovení. 

2) Bude splněna následující podmínka uvedená v písemném vyjádření Policie ČR DI Ústí nad 
Orlicí ze dne 21.03.2016 pod č.j. KRPE-24620-1/ČJ-2016-171106, která je: 

 - dopravní značení bude umísťováno odbornou firmou pouze po dobu provádění prací nebo 
technologicky nutnou dobu. Omezení nesmí být prováděno za zhoršených povětrnostních 
podmínek, mlhy, hustého deště. 

3) Přenosné svislé dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být umisťováno 
v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 
v platném znění. 

4) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení (dále jen "DZ") bude instalováno vždy odborně 
na náklady žadatele. Žadatel odpovídá po celou dobu umístění DZ za jeho řádný stav. 
Odpovědnými pracovníky jsou  Jana Pírová, tel. 602 445 320 a Stanislav Andrle tel. 724 120 406 
z firmy JAST, s.r.o.. 
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5) Dopravní značení bude umísťováno vždy v souladu s  ustanovení § 78 odst. 3 zák. č. 361/2000 
Sb. 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 to  v období od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30. dubna 2017. 

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

7) Přenosné  dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek 
a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich  polohy.  

8) Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého 
dopravního značení.  

O d ů v o d n ě n í :  

Dne 05.04.2016 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
přijata žádost právnické osoby JAST, s.r.o., IČ 62065939, se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha 6, 
o stanovení přechodného dopravního značení dopravního omezení při provádění údržbových prací  
na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací ve správním obvodu MěÚ Vysoké Mýto.  

Důvodem žádosti je potřeba umístění přenosných dopravních značek při provádění údržbových 
prací (vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení a další součásti komunikací) na 
uvedených pozemních komunikacích.  

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, 
Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu ze dne 21.03.2016, pod 
č.j. KRPE-24620-1/ČJ-2016-171106. 

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního 
hospodářství z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. 
o provozu na PK.  

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikací ve 
správním obvodu Městského úřadu Vysoké Mýto, provedené přenosnými svislými dopravními 
značkami a dopravním zařízením dle tohoto stanovení, upozorní účastníky provozu na provádění 
prací na dotčených pozemních komunikacích a zpomalí provoz v daných úsecích, čímž zvýší 
bezpečnost silničního provozu a pracovníků provádějících údržbové práce. 

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.  

 
 
(otisk úředního razítka) 
 
Kristýna Šťastná v.r. 
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně  po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Choceň a na úředních deskách Obecních 
úřadů Běstovice, Bošín, Bučina, České Heřmanice, Dobříkov, Džbánov, Hrušová, Javorník, 
Koldín, Kosořín, Leština, Libecina, Mostek, Nasavrky, Nové Hrady, Oucmanice, Plchovice, 
Podlesí, Pustina, Radhošť, Řepníky, Seč, Skořenice, Slatina, Sruby, Stradouň, Sudslava, 
Svatý Jiří, Tisová, Újezd u Chocně, Vinary, Vraclav, Vračovice-Orlov, Zálší, Zámrsk, Zářecká 
Lhota. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je 
možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Po uplynutí lhůty 
a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět Městskému úřadu Vysoké 
Mýto, odboru dopravy a silničního hospodářství.  
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................  
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:  

 

Obdrží  
JAST, s.r.o., Slavníkova 2357, 169 00 Praha 6 

na vědomí 
Policie ČR, územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí  

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

k vyvěšení na úřední desku  
Městský úřad Vysoké Mýto 
Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň  
Obecní úřad Běstovice, Běstovice 55, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Bošín, Bošín 8, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Bučina, Bučina 36, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České Heřmanice 
Obecní úřad Dobříkov, Dobříkov 29, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Džbánov, Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Hrušová, Hrušová 94, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Javorník, Javorník 120, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Koldín, Koldín 15, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Leština, Leština 87, 539 44 Proseč u Skutče 
Obecní úřad Libecina, Libecina 36, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Mostek, Mostek 62, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Nové Hrady, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady 
Obecní úřad Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Obecní úřad Plchovice, Plchovice 29, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Podlesí, Podlesí 31, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Obecní úřad Pustina, Pustina 60, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Radhošť, Radhošť 53, 534 01 Holice v Čechách 
Obecní úřad Řepníky, Řepníky 34, 538 65 Řepníky 
Obecní úřad Seč, Seč 17, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Obecní úřad Skořenice, Skořenice 23, 565 01 Choceň 
Obecní úřad Slatina, Slatina 22, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Sruby, Sruby 28, 565 44 Sruby 
Obecní úřad Stradouň, Stradouň 99, 538 63 Chroustovice 
Obecní úřad Sudslava, Sudslava 64, 561 13 Sudslava 
Obecní úřad Svatý Jiří, Svatý Jiří 44, 565 01 Choceň  
Obecní úřad Tisová, Tisová 126, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Újezd u Chocně, Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/553760
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/548006
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579963
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580040
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580091
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580210
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580341
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580406
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580465
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/574449
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/571695
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580562
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580660
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580678
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/571920
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580741
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580783
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580805
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580830
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/575542
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/572209
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580902
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580929
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580945
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580970
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/572306
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581011
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580708
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581062
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581089
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/572489
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581151
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/548022
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581216
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581224
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581232
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581232
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/553760
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/548006
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579963
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580040
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580091
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580210
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580341
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580406
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580465
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/574449
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/571695
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580562
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580660
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580678
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/571920
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580741
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580783
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580805
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580830
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/575542
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/572209
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580902
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580929
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580945
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580970
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/572306
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581011
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580708
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581062
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581089
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Obecní úřad Vinary, Vinary 67, 538 63 Chroustovice 
Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav 
Obecní úřad Vračovice-Orlov, Vračovice 11, 566 01 Vysoké Mýto 
Obecní úřad Zálší, Zálší 50, 565 58 Zálší 
Obecní úřad Zámrsk, Zámrsk 95, 565 43 Zámrsk 
Obecní úřad Zářecká Lhota, Zářecká Lhota 5, 565 01 Choceň 

Příloha  
schémata pro označování pracovních míst – 1/1, 1/2, 2 
 
 
 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/572489
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581151
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/548022
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581216
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581224
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581232
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