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Veřejná vyhláška 

 
Opatření obecné povahy 

 
Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako věcně a místně příslušný správní 
úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), na základě žádosti právnické osoby města Králíky, se sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ: 00279072 podané dne 23.03.2018, stanovuje 
 

místní úpravu provozu 
 

na komunikaci v obci Prostřední Lipka a to umístěním nového trvalého svislého 
dopravního značení před mostní objekt na p.p.č. 2344 a p.p.č. 2558 č. značky B13 „3t“,  

dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, dále za podmínek: 

Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značky 

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 

Provedení dopravních značek: retroreflexní 

Platnost úpravy: TRVALE 

Důvod: bezpečnost a špatný technický stav mostního objektu. 

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: 

Město Králíky, odbor VTS, Bc. Pavel Šverák, tel.: +420 465 670 751. 

Další podmínka pro osazení místní úpravy provozu: 
1. Dopravní značky musí být na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na 

sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. 

2. V obci se dopravní značky umístí ve výšce min. 2,20 m a mimo obec min. 1,2 m nad 
úrovní terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.). Vnitřní okraj dopravních značek 
bude 0,5 m až 2,0 m od kraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se 
zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice). 

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

4. Viditelnost značek musí být zajištěna mimo obec ve vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 
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5. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat 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. Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích – TP 65, vydanými CDV Brno, schválené Ministerstvem 
dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013. 

 
Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy si vyhrazuje právo toto stanovení 
změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost 
silničního provozu.  

 
 

 
Odůvodnění  

 
Právnická osoba město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ: 00279072 
požádala dne 23.03.2018 Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy o stanovení 
místní úpravy provozu na komunikaci v obci Prostřední Lipka a to umístěním nového trvalého 
svislého dopravního značení před mostní objekt na p.p.č. 2344 a p.p.č. 2558 č. značky 
B13 „3t“, tímto opatřením dojde ke zvýšení bezpečnosti z důvodu špatného technického stavu 
mostu. 

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního 
inspektorátu Ústí nad Orlicí, vydané pod č.j.: KRPE-25916-1/ČJ-2018-171106 ze dne 
29.03.2018. 

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 
294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné úpravy ve 
shora uvedeném znění. 
 
K návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky. 

 

Poučení  

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze 
podat opravný prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dne po dni vyvěšení vyhlášky. 

 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
Bc. Pavel Šverák, v.r. 
vedoucí odboru výstavby a technické správy 
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UPOZORNĚNÍ! 
 
Vyvěšení této  VVEEŘŘEEJJ NNÉÉ   VVYYHHLL ÁÁŠŠKKYY  okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v 
souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad 
Králíky. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedený městský úřad zároveň žádáme, aby po 
uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena 
silničnímu správnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Vyvěšeno dne: ……………………     Sejmuto dne:  ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Doručí se: 

Obdrží 

 Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
 
Dotčené orgány a instituce 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor - dopravní 
inspektorát Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí, 
 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

 Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky – úřední deska  


