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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Opatření obecné povahy  

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad jako věcně a místně příslušný 
správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o silničním provozu) na základě 
žádosti, kterou podal   

 

STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov 

ze dne 27.8.2021 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Pardubice, Územního odboru Pardubice, dopravního inspektorátu v Pardubicích, vydaného pod 
č.j. KRPE-73291-1/ČJ-2021-170606 ze dne 4.10.2021 

stanovuje místní úpravu provozu 
 
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 
Sb., dopravní značení pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, následující 
dopravní značení případně dopravní zařízení  

 

na silnici III/29817 Dolní Ředice – v souvislosti se stavebním objektem SO 145  

stavby dálnice D35 Opatovice-Časy  v obci Dolní Ředice 

 

Dopravní značení: dle předloženého návrhu 

IZ4a-b – obec, konec obce 

B20a (80, 70) – nejvyšší dovolená rychlost 

A7a – nerovnost vozovky 

A6a – zúžená vozovka z obou stran 

P1 – křižovatka s vedlejší pozemní komunikací 

E2b – tvar křižovatky 

V1a – podélná čára souvislá 

Z11g –  směrový sloupek červený kulatý 

 

Podmínky: 
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1) Dz č. P1 + E2b bude upravena dle platné vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
2) S ohledem na dopravní význam silnice č. III/29817 nebude umístěna dz č. B20a (80). 

Bude postačující umístění dz č. B20a (70). 
3) Výstražné dz budou umístěny před označovaným místem dle platných TP65. 
4) Bude doplněna vdz č. V2b a V9b dle platných TP133 a TP65. 
5) Stálé svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení 

pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení 
sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace. 

 

Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení, svislé a vodorovné  dopravní značky 

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 

Provedení dopravních značek: reflexivní 

Zodpovědná osoba: Tomáš Víša, tel. 724920231 

Platnost úpravy: do odvolání 

 

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 
1) Dopravní značení smí být instalované k výše uvedenému datu, nebude-li k tomuto datu 

instalováno, toto stanovení pozbývá platnost a nelze dopravní značení instalovat. 
2) Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního 

plánku, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu 
uvedeného v tomto stanovení. 

3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, 
případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

4) V obci se DZ umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky a mimo obec min. 1,2 m. 
Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se 
zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

5) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 
6) Před instalací svislého DZ musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny. 
7) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 3 

vyhlášky 294/2015 Sb., ČSN 01 8020 a splňovat podmínky uvedené v publikacích Zásady 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, a Zásady pro orientační 
dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 100, vydanými CDV Brno 1996 a 
2001, MDS ČR, pod č.j. 22 220/95 - 230 ze dne 28. listopadu 1995, druhé vydání TP 65 
schváleno pod č.j.2816/02-120 ze dne 1.12. 2002 a MDS ČR., pod č.j. 17779/01-110 , ze 
dne 9.2.2001. 

8) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení, či dopravní 
zařízení, pokud nedošlo k dohodě (smlouvě) se správcem komunikace o převodu 
dopravního značení, či dopravního zařízení. 

 
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1a správního řádu: 

STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov 

 

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve 
smyslu obecných předpisů o správním řízení. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu je nutná místní úprava provozu na 
pozemních komunikacích. 
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Na tuto úpravu byla vypracována, která byla odsouhlasena příslušným orgánem policie, žadatel 
vlastník komunikace. Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona o silničním provozu na základě žádosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 
198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov, toto stanovení navazuje na přechodnou úpravu provozu ze 
dne 16.8.2021 v návaznosti na užívání stavby. 

 

 

 

Poučení: 

Dle § 173 odst.2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 

Otisk úředního razítka 

  
Helena Sedláková  
vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ 
Holice, OÚ Dolní Ředice  
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení (zaslat zpět). 
 
 
Příloha: 
Situace dopravního značení – pouze elektronicky. 
 
 
 
Obdrží: 
STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8 
 sídlo: Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov 
Obecní úřad Dolní Ředice 
 
Dotčené orgány 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
Na vědomí: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19 
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