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                Město Jevíčko 

                Palackého nám. 1 

                Jevíčko  

                569 43 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 Stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

 

Městský úřad Moravská Třebová, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný  silniční 

správní úřad podle § 124 odstavce 5. zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích v platném znění na základě podnětu Policie ČR Svitavy, dopravního 

inspektorátu KRPE-36758-1/ČJ-2020-170906 ze dne 1.6.2020 

S t a n o v u j e 

ve smyslu  § 77 odst.1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích 

umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci ulice 

Růžová v Jevíčku takto: 

– Dle přiložené situace, V5 Příčná čára souvislá před křiž. s ulicí Pivovarská směrem od 

Třebovské ul. 

– B29 „zákaz stání“ + E4 „30 m“ za touto křižovatkou 

 

za těchto podmínek: 

1. Instalace místní úpravy: neprodleně.   

2. Platnost místní úpravy: do odvolání 

3. Umístění značení bude provedeno dle přiložených situačních plánků. 

4. Zodpovědná osoba : Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko 

5. Dopravní zařízení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na dopravní značení hradí    

město Jevíčko.       

6. Dopravní značky svým umístěním a barevným  provedením musí odpovídat příloze č. 3 

vyhlášky 30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky  uvedené v publikacích Zásady 

pro svislé dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 a Zásady pro 

vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 133 vydanými CDV  

Brno, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze 

dne 1.8.2013, v platném znění.  
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7.  Správce pozemní komunikace je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní 

značení, či dopravní zařízení.  

8. Další závazné podmínky dle stanoviska Policie ČR Svitavy, dopravního inspektorátu 

KRPE-36758-1/ČJ-2020-170906 ze dne 1.6.2020                                                                                                                               

 

Odůvodnění: 

Zajištění bezpečnosti silničního provozu a upozornění na obecnou úpravu v prostoru 

křižovatky ulic Růžová a Pivovarská (pravidlo pravé ruky). 

V souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu se k návrhům písemně vyjádřil 

příslušný orgán PČR - DI Svitavy  č.j. KRPE-36758-1/ČJ-2020-170906 ze dne 1.6.2020. 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy vydal stanovení místní úpravy provozu na 

těchto VÚK dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po písemném vyjádření 

příslušného orgánu PČR jako opatření obecné povahy postupem dle § 171 správního řádu 

s přihlédnutím ke zvláštní úpravě v § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. 

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 

prostředek.  

 

 

Ing. Petr Václavík 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu 

Moravská Třebová a Městského úřadu Jevíčko po dobu 15 dnů. Šestnáctým dnem po 

vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti. 

 

 

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

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne  ……………………. 
 
 

Obdrží: 

1. Policie ČR,KŘPK, ÚO DI Svitavy  
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