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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  
opatření obecné povahy  

stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci – most vedoucí přes 
řeku Loučnou, u mlýna Sárovec 

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství, příslušný orgán státní 
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 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“), v souladu ustanovení 
§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 
řád"), 
 

vydává opatření obecné povahy, 
kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 
po předchozím projednání s Policií ČR 
 

stanoví místní úpravu provozu 
na místní komunikaci – most vedoucí přes řeku Loučnou, u mlýna Sárovec, na pozemku 
parc. č. 5113/2 v k.ú. Vysoké Mýto a na pozemku parc. č. 2156 v k.ú. Tisová u Vysokého 
Mýta, nad pozemkem parc. č. 2848 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta a nad pozemky parc. 
č. 5159/4 a 5154, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek 
následovně: 
 
- ve směru od Vysokého Mýta, při sjezdu k mlýnu Sárovec umístěna dopravní značka B13 
„Zákaz vjezdu vozidel“, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“, která bude 
doplněna dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „Jediné vozidlo 30 t“, dále pak tato přechodná 
úprava bude zopakována v těsné blízkosti před mostem vedoucí přes řeku Loučnou, u mlýna 
Sárovec; 
 
- ve směru od Vysokého Mýta, před most vedoucí přes řeku Loučnou, u mlýna Sárovec bude 
umístěna dopravní značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km“; 
 
- ve směru od obce Tisová, při odbočce ze silnice č. 3179, směrem na Vysoké Mýto bude 
umístěna dopravní značka B13 „Zákaz vjezdu vozidel“ jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez“, která bude doplněna dodatkovou tabulkou E13 s nápisem „Jediné vozidlo 
30 t“, dále pak tato přechodná úprava bude zopakována v těsné blízkosti před mostem 
vedoucí přes řeku Loučnou, u mlýna Sárovec; 
 
- ve směru od obce Tisová, před most vedoucí přes řeku Loučnou, u mlýna Sárovec bude 
umístěna dopravní značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km“ (viz situace). 
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Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek: 
1) Provedení a umístění svislých dopravních značek bude realizováno v souladu 
s ustanovením § 1, § 2 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Instalaci svislých dopravních značek a jejich údržbu v řádném stavu zajistí správce 
předmětné komunikace. Datum realizace umístění dopravních značek bude správcem 
komunikace bezodkladně písemně sdělen na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy 
a silničního hospodářství. 

3) Dopravní značky budou instalovány po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým 
se stanoví tato místní úprava provozu. 

4) Svislé dopravní značky budou instalovány v souladu se Zásadami pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích, Technické podmínky - TP 65, v platném znění. 

5) Instalace svislých dopravních značek bude provedena tak, aby v předmětném prostoru 
nedošlo k poškození podzemních a nadzemních inženýrských sítí. 

6) Dále budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Policie ČR a to:  

 a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve 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; 

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

komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno 

Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7. 2013; 

 c) Musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla 

zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále 

musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí. 

 

Odůvodnění: 

Speciální stavební úřad obdržel podnět od občana z Vysokého Mýta, že most vedoucí přes 
řeku Loučnou, u mlýna Sárovec má shnilé trámy, trhliny a praskliny, vypadlé kameny, 
podpěrné zdi podemleté vodou a celkový stav most neodpovídá současným právním 
předpisům. Dále upozorňuje na nadměrný hluk způsobený projíždějícími vozidly po mostě, 
který je způsoben uvolněnými trámy a konstrukcí mostu. Vzhledem k tomu, že přes most 
jezdí zemědělská technika s několika tunovými návěsy, obává se podatel o narušení statiky 
jeho objektu čp. 184.  
V souvislosti s výše popsaným byla vypsána kontrolní prohlídka uvedené stavby, při které 
bylo nutné zjistit stavebnětechnický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob 
nebo zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. Při kontrolní prohlídce, kterou speciální 
stavební úřad provedl dne 18.09.2017 bylo zjištěno, že stavba je dle ČSN 73 6221 ve velmi 
špatném stavu, tj. že vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost jsou odstranitelné pouze velkou 
opravou zahrnující důležité části konstrukce. O výsledku kontrolní prohlídky stavby byl 
sepsán protokol, jehož součástí je stanovisko autorizovaného inženýra pro dopravní stavby, 
mosty a inženýrské konstrukce Ing. Zbyňka Neuderta, ČKAIT – 0700316, z firmy OPTIMA, 
spol. s r.o., IČO: 15030709, Žižkova 738, Vysoké Mýto, který doporučil jako přípustné 
zatížení jednotlivým vozidlem o celkové hmotnosti do 30 t. 
Výše popsané stanovení místní úpravy bude užito za účelem zklidnění provozu přes most 
u mlýna Sárovec (respektive snížení hlučnosti) a dále pak na základě doporučení 
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autorizovaného inženýra pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce omezuje 
přípustné zatížení jednotlivým vozidlem do 30 t. 
Na základě výše uvedeného silniční správní úřad postupoval nejprve v souladu s § 77 odst. 
4 zákona o silničním provozu, kde je uvedeno, že hrozí-li nebezpečí z prodlení, může 
příslušný správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních 
komunikacích nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání 
s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle 
však na dobu 60 dnů. Přechodná úprava provozu byla stanovena stanovením ze dne 
25.09.2017 pod č.j. MUVM/30765/2017/10. 
Na základě žádosti správního orgánu bylo k předmětnému návrhu místní úpravy provozu, 
vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního 
inspektorátu ze dne 06.10.2017 pod č.j. KRPE-77465-1/ČJ-2017-171106. 
Při posuzování žádosti vycházel správní orgán ze situace v místě, z vyjádření PČR – 
dopravního inspektorátu a z podmínek stanovených v ustanovení § 78 zákona o silničním 
provozu. 
Předmětné dopravní značky dle tohoto stanovení, jsou užity v takovém rozsahu a takovým 
způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích. 
Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, 
jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující 
přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního 
provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 
bylo v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, doručeno veřejnou vyhláškou 
dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto 
v termínu od 11.10.2017 do 27.10.2017. 
K návrhu opatření obecné povahy do vydání tohoto stanovení nebyly ve stanovené lhůtě 
(30 dnů ode dne jeho zveřejnění), na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, vzneseny ze strany účastníků žádné připomínky ani námitky. 
 

Poučení: 

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek. 
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. 
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. 
 

 

Bc. Kristýna Šťastná v.r. 

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Vysoké Mýto. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. 
Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro 
vyvěšení. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. 

Vyvěšeno dne:............................. Sejmuto dne: ....................................  
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu: 

 
 
Obdrží 
Město Vysoké Mýto – odbor dopravy a SH, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto 

Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto 

 
 
na vědomí 
Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad 
Orlicí 
 
 
k vyvěšení na úřední desku 
Městský úřad Vysoké Mýto 

 
 
Příloha 
situace s vyznačenými dopravními značkami 
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