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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
Stanovení přechodné úpravy provozu  

na pozemní komunikaci 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy na základě žádosti firmy M-SILNICE a.s., 

Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868  podle ust. § 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 provozu na pozemních komunikacích), příslušný orgán 

státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, s kladným stanoviskem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického  

kraje, Územního odboru Svitavy, dopravního inspektorátu Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 

Svitavy (dále jen DI Svitavy) č.j. KRPE-57640-1/ČJ-2020-170906 ze dne 4.8.2020, opatřením 

obecné povahy dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád) a dle §77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (dále jen 

zákon o silničním provozu) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 

 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/366 pro celkovou uzavírku silnice 

II/366 Křenov - Zadní Arnoštov 

pro akci:  "Modernizace silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov"  

v době:   1.11. do 30.11.2020 

 

Toto stanovení se vydává za těchto podmínek: 

1. Dopravní značení proveďte podle pokynů a situačních plánků souhlasného stanoviska 

dopravního    inspektorátu Policie ČR , Krajské ředitelství Policie  Pardubického kraje, 

Územní odbor vnější služby Svitavy č.j. KRPE-57640-1/ČJ-2020-170906 ze dne 4.8.2020. 

2. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích bíle natřených, popřípadě na 

sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdného profilu silnice. 

     Přechodné dopravní značky mohou být umísťovány na červenobíle pruhovaných sloupcích 

nebo stojanech.  

3.  Viditelnost značek v obci musí být zajištěna na 50-100 m. 

4.  Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí 

být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních 



komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé 

dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. 

Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích TP 66", které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 22 221/96-120 

ze dne 6.11.1996 a "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", 

které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015. 

5.  Odbor dopravy MěÚ Mor.Třebová si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo zrušit, 

budou-li to vyžadovat veřejné zájmy.  

Velikost dopravních značek:  základní 

Provedení značek:                   reflexní úprava 

Odpovědná osoba za splnění podmínek tohoto stanovení: stavbyvedoucí žadatele Ondřej 

Štol, M-SILNICE a.s., 602 465 782. 

Odůvodnění: 

Firma M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868, v zastoupení 

DoZBos, s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČ: 293 72 381 požádala v souvislosti 

se stavebními pracemi na akci:  " Modernizace silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov "  o 

stanovení dopravního značení pro úplnou uzavírku silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov a 

na objízdné trase po silnicích II/368 a III/36612.  

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

příslušný orgán PČR - DI Svitavy  č.j. KRPE-57640-1/ČJ-2020-170906 ze dne 4.8.2020. 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor dopravy vydal stanovení přechodné úpravy silničního 

provozu pro úplnou uzavírku silnice II/366 Křenov - Zadní Arnoštov a objízdnou trasu po 

silnicích II/368 a III/36612 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. 

Zákon o silničním provozu v § 77 odst. 5 odchylně od obecné úpravy stanovuje, že jde-li o 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný 

správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek 

nebo námitek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení 

veřejné vyhlášky. 

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 po dobu 5 dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření 

účinnosti. 

 

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

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



Prosím o vyvěšení i na úřední desce v Jevíčku 

 

Na vědomí : 

- Krajské ředitelství Policie  Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby Svitavy, DI 

- SÚS PK, Litomyšl 

- Město Jevíčko 

- DoZBos s.r.o.  Boskovice (zástupce žadatele) 
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