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V E Ř E J N Á
O P AT Ř E N Í

V Y H L Á Š K A

O B E C N É

P O V A H Y

stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p.č.
852/2 a na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p. č. 854/2
v k.ú. a obci Oucmanice
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend,
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 „zákon o provozu na PK“) ,
v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o provozu na PK a 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 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu,
po předchozím souhlasném vyjádření Policie České republiky,

stanoví místní úpravu provozu,
která bude provedena
A. na místní komunikaci na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Oucmanice
- umístěním dvou svislých dopravních značek „Jiný zákaz“ (č. B 32) s nápisem
„PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, a to cca v místě křižovatky předmětné místní komunikace se
sil. III/3156 a v místě křižovatky předmětné místní komunikace se sil. III/3155;
B. na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 854/2 v k.ú. a obci Oucmanice
- umístěním dvou svislých dopravních značek „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a),
a to cca v místě křižovatky předmětné veřejně přístupné účelové komunikace se sil.
III/3156 a v místě křižovatky předmětné veřejně přístupné účelové komunikace s místní
komunikací na pozemku p.č. 852/2;
- umístěním pevné překážky – květináče označeného žlutočernými pruhy, do středové
osy komunikace,
a to cca v místech zakreslených v situaci DZ s názvem „MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍ
KOMUNIKACI A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI V OBCI OUCMANICE“, která
je přílohou tohoto opatření obecné povahy.
Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:
1)
Provedení a umístění svislých dopravních značek bude realizováno v souladu s ustanovením
§ 1, 2, 6, 8 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
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2)
Instalace svislých dopravních značek bude realizována odbornou firmou na náklady žadatele
o stanovení místní úpravy provozu, tj. Obce Oucmanice, IČ 00401269, se sídlem Oucmanice 60,
562 01 Ústí nad Orlicí. Datum realizace umístění dopravních značek bude žadatelem bezodkladně
písemně sdělen na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend.
3)
Pevná překážka – květináč, bude označena žlutočernými pruhy a bude umístěna do středové
osy komunikace na pozemku p.č. 854/2 v obci Oucmanice, v blízkosti budovy č.p. 15 (požární
zbrojnice) a bude v nočních hodinách a za snížené viditelnosti řádně nasvícena.
4)
Dopravní značky budou instalovány bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti opatření
obecné povahy, kterým se stanoví tato místní úprava provozu.
5)
Svislé dopravní značky budou instalovány v souladu se Zásadami pro dopravní značení na
pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 65, v platném znění.
6)
Budou splněny níže uvedené podmínky uvedené v písemném vyjádření Krajského ředitelství
policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 13.01.2020 pod
č.j. KRPE-2501-1/ČJ-2020-171106, kterými jsou:
a)
Na veřejnou účelovou komunikaci bude umístěna pevná překážka. Ta musí být
bezvadně viditelná za denního světla i snížené viditelnosti. Pokud bude umístěn do silnice
navrhovaný sklopný sloupek, bude osazen zařízením s oranžovým přerušovaným světlem,
které bude funkční 24 hodin denně a zřetelně viditelné na vzdálenost min. 50 metrů z obou
stran. Pokud bude účelová komunikace zaslepena, například květináčem, musí být z obou
stran pro projíždějící vozidla označena jako pevná překážka žlutočernými pruhy a za snížené
viditelnosti bude bezvadně nasvícena veřejným osvětlením.
b)
Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS
č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí 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 ČSN EN 12899
„Stálé svislé dopravní značení“.
c)
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. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013.
d)
Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém
stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné
čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
7)
Instalace svislých dopravních značek bude provedena tak, aby v předmětném prostoru
nedošlo k poškození podzemních a nadzemních inženýrských sítí.

O d ů v o d n ě n í :
Dne 05.02.2020 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen
„správní orgán“) přijata žádost Obce Oucmanice, IČ 00401269, se sídlem Oucmanice 60, 562 01
Ústí nad Orlicí, o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p.č. 852/2
v k.ú. a obci Oucmanice, která bude provedena umístěním dvou svislých dopravních značek B 32
s nápisem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ a na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č.
854/2 v k.ú. a obci Oucmanice, která bude provedena umístěním dvou svislých dopravních značek
IP 10a a umístěním pevné překážky, dle předložené situace DZ.
Důvodem umístění výše uvedených dopravních značek a pevné překážky je snížení prachové,
hlukové a dopravní zátěže v části obce určené pro bydlení. Po místní komunikaci je nežádoucí
provoz tranzitních vozidel. Umístěním značky B 32, by mělo dojít k vyjmutí komunikace
z navigačních systémů pro tranzitní průjezd. Veřejně přístupná účelová komunikace není technicky
způsobilá pro zvýšený provoz vozidel, má sloužit převážně k obsluze požární zbrojnice. Umístěním
značky IP 10a a pevné překážky na předmětné komunikaci dojde k zamezení průjezdu vozidel,
které si touto cestou zkracují průjezd obcí a výrazně se sníží tranzit vozidel po místní komunikaci.
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K předmětnému návrhu místní úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Krajského
ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 13.01.2020
pod č.j. KRPE-2501-1/ČJ-2020-171106.
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ze dne 05.03.2020 pod č.j. MUVM/017234/2020 a
výzva k uplatnění připomínek nebo námitek bylo v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního
řádu, doručeno veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce
Městského úřadu Vysoké Mýto v termínu od 05.03.2020 do 06.04.2020.
Stanovení místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích předcházelo vydání
Rozhodnutí o povolení omezení veřejného přístupu a povolení umístění pevné překážky na
účelovou komunikaci na pozemku p.č. 854/2, ze dne 02.04.2020, vedené pod č.j.
MUVM/021402/2020, které nabylo právní moci dne 21.04.2020.
Při posuzování žádosti vycházel správní orgán ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření
PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.
Předmětné dopravní značky dle tohoto stanovení, jsou užity v takovém rozsahu a takovým
způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK stanoví příslušný správní orgán místní úpravu
provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, jde-li o příkazové a zákazové
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.
Umístění dopravních značek na uvedených pozemních komunikacích je možné až po nabytí
účinnosti tohoto opatření obecné povahy dle § 171 a § 173 správního řádu pro stanovení místní
úpravy.

P o u č e n í :
Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
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 a Obecního úřadu Oucmanice. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možno následující pracovní den po
posledním dni lhůty pro vyvěšení.
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.
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Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ...................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží
účastníci řízení
Obec Oucmanice, Oucmanice 60, 562 01 Ústí nad Orlicí
na vědomí
Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad
Orlicí
k vyvěšení na úřední desku
Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Oucmanice
Příloha
Situace DZ s názvem „MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI A VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACI V OBCI OUCMANICE““
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