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Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1
písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na
základě podnětu ze dne 27.06.2017 podaného Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČ 709
47 996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, zastoupené panem Jaroslavem Kašparem DiS, trvale
bytem Hornova 1009, 541 01 Trutnov a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního
inspektorátu v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozuve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.
stanoví místní úpravu provozu
stanovení místní úpravy provozu
na silnici č. III/2851 mezi uzly A57 - A97, z důvodu omezení zatížitelnosti mostního objektu
ev.č.2851-1 k.ú. Dubenec v km 1,644.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení na pozinkované trubce ukotvené do
betonové patky za dodržení průjezdního a průchozího prostoru
DZ dle situace č. 1:
B13(13t), E13 jediné vozidlo 40t, E3a(1500m) – umístění v místě uzlového bodu A57 (křižovatka silnic
č.II/285 a č.III/2851) v obci Vilantice u silnice č. III/2851 ve směru Dubenec.
DZ dle situace č. 2:
B13(13t), E13 jediné vozidlo 40t umístěno 15 m před mostem pro oba jízdní směry.
DZ dle situace č. 3:
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B13(13t), E13 jediné vozidlo 40t, E3a(200m) – umístění v místě uzlového bodu A97 (křížení silnic
III/32542 a III/2851) v obci Dubenec u silnice č.III/2851 ve směru Vilantice.
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Jan Všetečka, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Dvůr králové nad Labem, tel.: 721 520 983.
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) V rámci realizace návrhu budou splněny technické podmínky požadované pro vzájemné
připojení pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně technické
požadavky na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky
ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do
průjezdního profilu komunikace.
3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj
značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí
od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu
s TP 65 -„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 133 „Zásady pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
5) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob
uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení. Případně zařízení.
6) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se
správcem komunikace o převodu dopravního značení.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo
toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČ 709 47 996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,
zastoupena panem Jaroslavem Kašparem DiS, trvale bytem Hornova 1009, 541 01 Trutnov, požádala
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství o návrh stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – na silnici č. III/2851 mezi uzly A57 - A97, z důvodu
omezení zatížitelnosti mostního objektu ev.č.2851-1 k.ú. Dubenec v km 1,644. K žádosti bylo
doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j.:
KRPH-67589/Čj-2017-051006 ze dne 19.07.2017.
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Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy 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., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil místní úpravu provozu ve shora uvedeném znění.
Dne 03.08.2017 byl návrh opatření obecné povahy Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem,
odborem dopravy a silničního hospodářství, vyvěšen na úřední desce městského úřadu s tím, že
dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů k návrhu opatření obecné povahy podat písemné odůvodněné
námitky.
Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani námitky.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Otisk razítka

Bc. Kateřina Kašparová
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno minimálně 15 dní na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

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

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

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

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup
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Obdrží (na doručenku):
Rozdělovník:
I)

účastníci řízení:
1) Obec Dubenec, Dubenec č.p. 210, 544 55 Dubenec
2) SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
3) ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
b) Obecní úřad Dubenec – úřední deska
II)
dotčené orgány a instituce:
1) Policie ČR, DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

Příloha:
5x situační plánek
Situace č. 1

Situace č. 2
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Situace č. 3

Situace č. 4

Situace č. 5
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