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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
 
 

 Odbor místního a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl, jako věcně a místně 
příslušný obecní úřad, podle § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění 
pozdějších změn a předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě podnětu k prověření 
dopravního značení v obci Čistá, ohledně chybějících svislých dopravních značek označujících 
hlavní pozemní komunikaci na silnici III/36021 v místech křižovatek s místními komunikacemi, 
které jsou označeny dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, 
které MěÚ Litomyšl obdržel dne 26. 1. 2016, po provedeném místním šetření, a projednání dle § 77 
odst. 3 zákona o silničním provozu s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím Pardubického 
kraje, Územním odborem Svitavy, Dopravním inspektorátem, č.j.: KRPE-20278-1/ČJ-2016-170906 
ze dne 11. 3. 2016, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a odst. 6 zákona o silničním 
provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 294/2015 Sb.), v návaznosti na 
§ 171 a §172 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen 
správní řád), 

 
oznamuje 

návrh na stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích 

 
na silnicích III/36021, III/36022, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích v obci Čistá, včetně místní části Brlenka, dojde k umístění nových dopravních značek 
a dopravního zařízení pro doplnění stávající místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
nebo pro změnu stávající místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na novou místní 
úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, aby dopravní značky a dopravní zařízení pro 
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích utvořily ucelený systém organizace a řízení 
provozu v souladu s Technickými podmínkami č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“. Rozmístění dopravních značek a dopravního zařízení pro místní úpravu provozu na 
pozemních komunikacích (silnice III/36021, III/36022, místní komunikace a veřejně přístupné 
účelové komunikace) v obci Čistá, včetně místní části Brlenka, je patrné z přiložených grafických 
příloh. Grafické přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Oznámení o záměru místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:  
 

1. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude nainstalováno na výše uvedených silnicích, 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací v souladu s TP č. 65 – 
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ odbornou firmou. 

2. Odrazové zrcadlo nainstaluje odborná firma, na výše uvedeném místě v souladu s TP č. 65 – 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu s TP č. 119 – Odrazová 
zrcadla, tak jak je naznačeno v situačním plánku, který tvoří nedílnou přílohu tohoto 
stanovení. 
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3. Náklady na umístění a pořízení odrazového zrcadla hradí obec Čistá a odrazové zrcadlo 
zůstane v jejím vlastnictví. 

4. Tvar a rozměr dopravního odrazového zrcadla musí splňovat podmínky TP č. 119 – Odrazová 
zrcadla. 

5. Odrazové zrcadlo musí být připevněno tak, aby jeho stabilita odolala povětrnostním 
podmínkám a aby nedošlo k jeho trvalé deformaci a pootočení. 

6. Umístění odrazového zrcadla musí být realizováno tak, aby bylo pro řidiče, jimž je určeno 
nápadné a dobře viditelné pro včasné analyzování obrazu v zrcadle, přitom nesmí zasahovat 
do průjezdního prostoru pozemní komunikace. 

7. Pro umístění odrazového zrcadla platí obdobné zásady jako pro umístění dopravních značek 
TP 65 -  umístění spodního okraje odrazového zrcadla ve výšce min. 2,50 m nad úrovní terénu 
a min. 0,50 m od vnější hrany zpevněné krajnice. 

8. Dodržení rozhledové vzdálenosti pro odrazové zrcadlo je vlastně délka rozhledu pro zastavení 
ve smyslu ČSN 73 6101+ Z1 a ČSN 73 6110 + Z1. 

9. Odrazná činná plocha odrazového zrcadla musí být konvexní a musí mít sférický vypouklý 
tvar. 

10. Odrazové zrcadlo musí jeho vlastník udržovat pravidelným čištěním a obnovou v náležitém 
stavu, aby byla zajištěna jeho funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. 

11. Odrazové zrcadlo nesmí být překrýváno jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, reklamním 
zařízením apod.). 

12. Náklady na pořízení a instalaci dopravních značek na silnicích III/36021 a III/36022 hradí 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, mimo dopravních značek a dopravního zařízení na 
situačním plánku č. 6 (1x B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ 1x B 24b „Zákaz odbočování 
vlevo“) a na situačním plánku č. 11 (1x A 12 „Děti“ 1x „Odrazové zrcadlo“). 

13. Náklady na pořízení a instalaci dopravních značek a dopravního zařízení na místních 
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích hradí Obec Čistá. Obec Čistá 
rovněž uhradí náklady na pořízení a instalaci dopravních značek a dopravního zařízení 
umístěného na silnici III/36021 na situačním plánku č. 6 (1x B 24a „Zákaz odbočování 
vpravo“ 1x B 24b „Zákaz odbočování vlevo“) a na situačním plánku č. 11 (1x A 12 „Děti“ 1x 
„Odrazové zrcadlo“). 

14. Dopravní značky musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na 
sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmí zasahovat do vymezené části 
dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené 
pro cyklisty). 

15. V obci musí být dopravní značky umístěny ve výšce min. 2,20 m a mimo obec ve výšce min. 
1,20 m nad úrovní terénu. Vnitřní okraj dopravních značek musí být umístěn v obci max. 
2,0 m min. 0,50 m od okraje komunikace nebo vnitřní hrany chodníku. Ve výjimečných 
případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m. 

16. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být pro účastníky silničního provozu viditelné 
z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně ze 
vzdálenosti 50 m. 

17. Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek a dopravního zařízení 
uvedeného ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších doplňků, 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 příslušné ČSN EN 12899-1. 
Jako závaznou lze užít publikace TP č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno MD ČR 
č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013. 

18. Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby 
byla zajištěna jejich funkce včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být dopravní 
značky zabezpečeny proti deformaci, pootčení a posunutí. 

19. Dopravní značky a zařízení nesmí být překrývány jinými věcmi (větve stromů, keře, sloupy, 
reklamním zařízením apod.). Pokud by dopravní značky mohly splývat s okolím, je potřeba 
pozadí dopravní značky vhodně upravit nebo ji opakovat i při levém okraji vozovky nebo nad 
vozovkou (vždy až po souhlasu příslušného DI Policie ČR a příslušného silničního správního 
úřadu). 
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20. Instalace SDZ a DZ pro místní úpravu provozu na PK bude provedena po nabytí účinnosti 
Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, tedy 
nejdříve patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy - Stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

21. Platnost úpravy trvalá do odvolání. 
22. Před instalací budou vytýčeny inženýrské sítě, instalací dopravního zařízení nesmí dojít 

k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 
23. Správci nebo vlastníci dotčených pozemních komunikací jsou povinni udržovat a obnovovat 

výše uvedené SDZ a DZ. 
24. Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo 

stanovení dopravního značení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat naléhavá situace, 
veřejný zájem nebo BESIP. 

 
 

 

Zodpovědné organizace za splnění podmínek tohoto stanovení dopravního značení: 

Obec Čistá, (IČ: 002 76 545), Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (IČ: 000 85 031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

 
 

Odůvodnění: 
 

Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě 
podnětu k prověření dopravního značení v obci Čistá, ohledně chybějících svislých dopravních značek 
označujících hlavní pozemní komunikaci na silnici III/36021 v místech křižovatek s místními 
komunikacemi, které jsou označeny dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“, které MěÚ Litomyšl obdržel dne 26. 1. 2016. Dne 4. 2. 2016 provedl správní orgán 
místní šetření ve výše uváděné věci za účast DI PČR Svitavy a starosty obce Čistá. Při místním šetření 
byl zjištěn určitý nesoulad v místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, který správní orgán 
dále řešil tak, aby byl vytvořen ucelený systém organizace a řízení provozu v souladu s Technickými 
podmínkami č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Správní orgán 
vypracoval situační plánky s doplněním SDZ a DZ na silnicích III/36021, III/36022, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čistá, včetně místní části 
Brlenka. Takto vypracované doplnění SDZ a DZ dále správní orgán ústně projednal dne 10. 2. 2016 se 
starostou obce Čistá a následně dne 15. 2. 2016 se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. 
Přípisem ze dne 8. 3. 2016 požádal správní orgán o vyjádření DI PČR Svitavy. Dne 11. 3. 2016 
obdržel správní orgán souhlasné stanovisko od DI PČR Svitavy. Dne 29. 4. 2016 vydal správní orgán 
toto Oznámení o záměru místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je vydáváno 
z důvodu doplnění stávající místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nebo pro změnu 
stávající místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na novou místní úpravu provozu na 
pozemních komunikacích tak, aby dopravní značky pro místní úpravu provozu na pozemních 
komunikacích utvořily ucelený systém organizace a řízení provozu v souladu s Technickými 
podmínkami č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, vše na silnicích 
III/36021 a III/36022, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci 
Čistá, včetně místní části Brlenka. 
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Poučení: 

K návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoli, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 
orgánu písemné připomínky. Dle § 172 odst. správního řádu, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou 
být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy 
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu, MěÚ Litomyšl, odbor místního a silničního 
hospodářství, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. 
 
 
 
 
Návrh rozmístění dopravního značení na silnicích III/36021 a III/36022, místních komunikacích 
a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čistá, včetně místní části Brlenka, spolu 
s vyjádřením DI PČR Svitavy, jsou rovněž připraveny k nahlédnutí na odboru místního a silničního 
hospodářství Městského úřadu v Litomyšli, Bří Šťastných 1000, kancelář č. 33 ve dnech: 
 
 
 
pondělí a středa:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00 hod. 
úterý a čtvrtek:  8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod. 
  
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
  
 
Mgr. Tomáš Rádek 
   referent odboru 
 
 
Příloha: 24x situační plánek s rozmístěním SDZ a DZ. 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a současně též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ……………………………….            Sejmuto dne ………………………….. 
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Obdrží: 

Obec Čistá, (IČ: 002 76 545), Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, (IČ: 000 85 031), Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
 

K vyvěšení písemnosti a podání zprávy odboru místního hospodářství: 

Městský úřad Litomyšl – odbor rozvoje a investic, oddělení majetkoprávní, Bří Šťastných 1000,  
570 20 Litomyšl 
Obecní úřad Čistá, (IČ: 002 76 545), Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle 
 
Na vědomí: 

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Svitavy, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy 
 
Ostatním dotčeným osobám doručeno veřejnou vyhláškou                                                                                     
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