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Ozn áme ní ve ře jno u v yhlá škou
opatření obecné povahy
stanovení návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
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 (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný
orgán státní správy ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnicích
III/32542, III/32543, III/2854 a místních komunikacích v k. ú. Dubenec na základě žádosti ze dne 6. 2.
2014, podané spol. SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení, DIČ CZ 27066070, Středisko České
Budějovice, Planá 85, 370 01 České Budějovice zastupující Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552
11 Velichovky, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-331162/Čj-2013-051006, ze dne 9. 12. 2013, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,
oznamuje
návrh stanovení místní úpravy provozu
na silnicích III/32542, III/32543, III/2854 a místních komunikacích v k. ú. Dubenec, a to umístěním
trvalého dopravního značení, v rámci pasportizace dopravního značení (odstranění, přemístění,
úpravy a umístění nového svislého dopravního značení, dodatkových tabulek a dopravního
zařízení, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto návrhu.
za podmínek:
Dopravní značení bude provedeno jako:
stálé svislé
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:
reflexní
Platnost úpravy:
trvale
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Důvod:
pasportizace dopravního značení (odstranění, přemístění, úpravy a umístění nového svislého
dopravního značení, dodatkových tabulek a dopravního zařízení).
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení, DIČ CZ 27066070, Středisko České Budějovice, Planá 85, 370 01
České Budějovice, tel. 387 411 632.
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku,
který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2) Na místní komunikaci č. 17 c bude dopravní značka č. 43 IP 26b v případě prostorových
omezení umístěna na zadní straně dopravní značky č. 42 IP 26a (v detailu 3 chybně označené
č. 36).
3) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 30/2001 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 169 „Zásady pro
označování dopravních situací na pozemních komunikacích“.
4) 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.
5) 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).
6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z
50 m.
7) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být
dotčeny.
8) 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.
Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud nedošlo k
dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, či dopravního zařízení.
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.
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Odůvodnění
Spol. SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení, DIČ CZ 27066070, Středisko České Budějovice, Planá 85,
370 01 České Budějovice zastupující Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky, požádala
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 6.2.2014 o
stanovení návrhu úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích III/32542, III/32543,
III/2854 a místních komunikacích v k. ú. Dubenec, a to umístěním trvalého dopravního značení,
v rámci pasportizace dopravního značení (odstranění, přemístění, úpravy a umístění nového
svislého dopravního značení, dodatkových tabulek a dopravního zařízení).
Důvodem návrhu změny na silnicích a místních komunikacích je pasportizace dopravního značení
(odstranění, přemístění, úpravy a umístění nového svislého dopravního značení, dodatkových tabulek
a dopravního zařízení).
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního
inspektorátu, vydané pod čj.: KRPH-331-162/Čj-2013-051006, ze dne 9.12.2013 k tomuto návrhu.
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 30/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora
uvedeném znění.
Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
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 ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Lenka Brůnová, DiS.
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:……………………..

Sejmuto dne:
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……………………………………………….
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
Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
SOMARO CZ, s.r.o., dopravní značení, DIČ CZ 27066070, Středisko České Budějovice, Planá 85, 370 01
České Budějovice zastupující Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Účastníci řízení:
SÚS Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, IČ 709 47 996, 50004 Hradec Králové
Obec Dubenec, Dubenec 210, IČ 00277801, 544 55 Dubenec
ostatní – veřejná vyhláška
Dotčené orgány:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

Příloha:
6x situační plánek
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