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Městský úřad Hlinsko  +NVIMY115RREJ+ 
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko  

stavební úřad – úsek silničního hospodářství 
Adresa pracoviště: Adá mkova 554,  Hl insko  

 
 
Váš dopis ze dne: 26.2.2016 Vaše značka:  
Č.j.: Hl 14090/2016/SÚ Spisová značka: S-SÚ/4535/2016/7 
Opráv. úřed. osoba: Ing. František Zástěra, Ing. Vladimír Zavřel Spis. znak – skart. znak/lhůta: 280.4 /  A 20 
Tel.: 469 326 137 Počet listů/příloh: 3 str. / 1 str. 
E – mail: zastera@hlinsko.cz V Hlinsku dne: 1.7.2016 
 
 
 

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") příslušný podle 
§ 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti Policie ČR, dopravního 
inspektorátu Chrudim ze dne 26.2.2016 č.j. KRPE-14732-1/ČJ-2016-170306  

v y d á v á 

podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů 

 

STANOVENÍ 

MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích takto: 

 

na komunikaci: silnice II/355, II/306, III/337 73 a I/34  

v místě: Holetín, Dřeveš, Hlinsko viz. Příloha č.1: - Grafický návrh osazení SDZ 

1. Před křižovatkou silnic II/355 x II/306 x III/337 73 v obci Dřeveš bude na všech silnicích směrem 
k mostu doplněno dopravní značení IS 9c „ návěst před křižovatkou“ s vyobrazením zákazové značky 
B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (provede SÚSPK). 

2. Před křižovatkou silnic II/355 x III355 24 bude na silnici II/355 provedena výměna stávajícího 
dopravního značení IS 9c „ návěst před křižovatkou“ s vyobrazením zákazové značky B16 „ zákaz 
vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ za dopravní značení IS 9c „ návěst před 
křižovatkou“ na fluorescenčním podkladu s vyobrazením zákazové značky B16 „ zákaz vjezdu vozidel, 
jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (provede SÚSPK). 

3. Za křižovatkou silnic II/355 x III355 24 ve směru k železničnímu mostu bude na silnici II/355 
provedena výměna stávajícího dopravního značení B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 
vyznačenou mez“ za dopravní značení B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou 
mez“ na fluorescenčním podkladu (provede SÚSPK). 

4. Před křižovatkou silnic I/34 x II/355 ze směru od centra Hlinska a ze směru od Poličky bude provedena 
výměna stávajícího dopravního značení IS 9c „ návěst před křižovatkou“ s vyobrazením zákazové 
značky B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“(symbol zákazové značky 
je zde velmi malý a snadno přehlédnutelný) za dopravního značení IS 9c „ návěst před křižovatkou“ 
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s vyobrazením zákazové značky B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ 
kde bude symbol zákazové značky větší a nepřehlédnutelný (provede ŘSD ČR). 

5. Za křižovatkou silnic I/34 x II/355 ve směru k železničnímu mostu bude na silnici II/355 provedena 
výměna stávajícího dopravního značení B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 
vyznačenou mez“ za dopravní značení B16 „ zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou 
mez“ na fluorescenčním podkladu (provede SÚSPK). 

6. Na železné konstrukci mostu bude po celé její délce v obou směrech doplněno dopravní zařízení Z9 
„žluté a černé pruhy“, které označují trvalou překážku na pozemní komunikaci ( provede SŽDC). 

z důvodu: častých dopravních nehod v místě železničního mostu č. 355-001 v obci Holetín  

instalaci dopravního značení provede: uvedeno v bodech 1 až 6. 

platnost úpravy: trvale 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
• Dopravní značení bude umístěno podle přílohy č.1, která je součástí tohoto stanovení.  
• Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních a dle příslušných platných technických norem ČSN  
• Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. 
• Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.  
• Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, 

případně stanovené dopravní značení změnit.  

 

Odůvodnění: 
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici II/355 v místě železničního mostu č. 355-001 
v obci Holetín   byla podána žádost Policie ČR, dopravního inspektorátu Chrudim ze dne 26.2.2016 č.j. KRPE-
14732-1/ČJ-2016-170306 a  navržena tato místní úprava provozu na pozemních komunikacích. 
Toto stanovení místní úpravy provozu bylo projednáno při ústním jednání dne 15.4. 2016 a dne 17.5.2016 
odsouhlaseno KÚ Pk, odborem strategického rozvoje kraje a evropských fondů č.j.: KrÚ 37286/2016.  
Správní orgán podle §77 odst.5zákona o silničním provozu zpracoval dne 18.5.2016 č.j. Hl 11007/2016/SÚ 
návrh  stanovení předmětné místní úpravy provozu. K návrhu nebyly podány námitky ani připomínky a proto 
správní úřad vydal stanovení místní úpravy provozu ve výše uvedeném znění. 
 
Poučení: 
Proti tomuto opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. správní řád 
nelze podat opravný prostředek. 

 

 
Ing. Vladimír Zavřel 

vedoucí stavebního úřadu 

Příloha č.1: - Grafický návrh osazení SDZ 
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Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení veřejnou 
vyhláškou na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a dále na úřední desce OÚ Holetín a OÚ Dřeveš. 
Musí být též zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné 
povahy je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který jej doručuje. 

 

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

 

 

 
……………………………………………… 

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

 
 
 

 
 

Obdrží: 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Chrudim, IDDS: ndihp32 
Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 3y8b2pi 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářstvi, IDDS: z28bwu9 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor majetkový a stavebního řádu, IDDS: z28bwu9 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Hlinsko, IDDS: ffhk8fq 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy - Chrudim, IDDS: ffhk8fq 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice - oddělení správy silnic, IDDS: zjq4rhz 
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje kraje,fondů EÚ, cestovního ruchu a sportu, IDDS: z28bwu9 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH, oddělení silničního hospodářstvi, IDDS: z28bwu9 
Obec Holetín, IDDS: cmfbwqt 
Obec Tisovec, IDDS: u3pa5hf 
Město Hlinsko, úřední deska, Poděbradovo náměstí č.p. 1, 539 01  Hlinsko v Čechách 1 
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