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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 obce Dolní Dvůr, č.p. 78, 543 42 Dolní Dvůr, IČ:
00277754, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., U Hřiště 639, 541 01
Trutnov, IČ: 11164034, ze dne 25.5.2021 vydává v souladu s ust. § 171 a násl. zák.č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

opatření obecné povahy
č. 31/2021
stanovení přechodné úpravy provozu
na místních a veřejně přístupných komunikacích a na silnici III/2956 v k.ú. Dolní Dvůr a
Strážné v souvislosti s prováděním rekonstrukce mostu M10 v Dolním Dvoře.
Přechodné dopravní značení bude umístěno dle situace a dále bude doplněno dle
požadavků Dopravního inspektorátu Policie ČR č.j. KRPH-61013/Čj-2021-051006-VJ ze
dne 8.7.2021 :
Dopravní značení vlastního místa uzavírky bude provedeno značení B1 + E13 „Mimo vozidel
stavby“ a Z2 pro oba směry příjezdu k pracovnímu místu v uzavírce.
V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek
požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních
Technických podmínek TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“.
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; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích“ a TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“.
Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost
dopravního značení.
V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy
povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 50m před takovým místem nebo úsekem
dopravní značka A 7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně o dopravní značku B 20a(b)
pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto
omezení vyžadovat.
Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných
světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných
schémat Technických podmínek TP 66.
V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost
zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.
V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné
dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním
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ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou)
neprodleně odstraněno.
Termín : 1.8.2021 – 1.12.2021
Odpovědná osoba : Jiří Marynka DiS., tel. 737 236 765
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 č.j.: KRPH-61013/Čj-2021051006-VJ ze dne 8.7.2021. 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.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

/otisk úředního razítka/
Hana Bajerová v.r.
Silniční správní úřad

Situace:

Obdrží :

-

Ing. Jan Chaloupský, aut.ing., Trutnov – zástupce žadatele
Obec Dolní Dvůr
Obec Strážné
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Vrchlabí
DI Policie ČR Trutnov
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