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Veřejná vyhláška
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, silniční správní úřad,
podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zapsaného spolku Kolo pro
život, z.s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČ: 03401707, ze dne 3.5.2019 vydává
v souladu s ust. § 171 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
toto

opatření obecné povahy
č. 22/2019
stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici II/295 v km 20,900 – 21,050, na silnici III/28624 v km 10,000 – 10,100 a na
silnici III/2956 v km 4,400 – 5,900 a v km 13,400 – 13,600 v souvislosti s akcí „Vrchlabí
Špindl Tour ŠKODA AUTO“ – cyklistický závod horských kol, bude umístěno
přechodné dopravní značení dle příloh, místo A19 lze umístit IP22 „Cyklistický závod“
Dopravní značení IP 22 „Cyklistický závod“ bude umístěno vždy před vjezdem trasy
cyklozávodu na silnice II. a III. tříd. Tato místa budou zabezpečena osobami ve
výstražném oblečení, které budou v případě potřeby krátkodobě zastavovat dopravu
pomocí terčů Z8b.
Termín : 22.6.2019 – 9,00h – 18,00h
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
Odůvodnění:
Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
písemném vyjádření Policie ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově. V souladu s ustanovením § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o
uzavírce, které v předmětné věci vydává zdejší úřad.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
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