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mĚsrsKÝ úŘno TRuTNov
Odbor výstavby
oddělení silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací:
Spisová zn.:
Skartačnízn.:
Spisový zn..

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum:

MUTN 9686112021
202117565^//ANT
S/5
280,4

Tomáš Anton
499 803 190
anton@trutnov.cz

25,1o.2021

Doručení:
dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen ,,správní orgán') podle § 124 odst. 6 zákoaa
Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů,
v platném znění, (dále jen "zákon o silničním provozu'), na základě ustanovení § 77 odst. 1

písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
Č.50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád'), na
základěpodnětu vedeného pod _čj, MUTN 8715212021, ze dne 24.09.2021, podatele, kteným je
společnost COLAS CZ, á.s., lČO 26177oo5, Rubaška 21511, 19000 praha 9, zastoúpeňá
spoleČností Dopravní značení Náchod s.r.o., lČO 27467040, Vysokov 181 , 54g 12 Vysokov (dále
téŽ jen ,,podatel'), oznamuje, že po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České
republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov,
dopravním inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-g5799tČj-2021-o51006 a KRPH-96864tČi-
2021-051006, ze dne 20.10.2021, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu a vyhláŠkou č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška'), v návaznosti na ustanovení
§ 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici llll3l12 v k.ú. Radeč a Úpice v obci Úpice, na silnici !ll/3OO17 v k.ú. Radeč v obci
Úpiceavk.ú,KyjeuHajnicevobci Hajnice,na-silnici ltI/3OOí6vk.ú.KyjeuHajnicevobci
Hajnice, na silnici !lU3041 v k.ú. Kyje u Hajnice v obci Hajnice a v k.ú. Libňatov v obci
Libňatov, na silnici ll/304 v k.ú. Libňatov v obci Libňatov, na silnici lll/3013 v k.ú. Batňovice
v obci Batňovice, na silnici lI/567 v ullci Hronovská, v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší v obci Rtyně
v PodkrkonoŠÍ a na místních komunikacích v ulici Dr. E. Beneše, J. W. Mezerové,
Hav!íčkova, Bratří Čapků, Plickova a nábř. pplk. A. Bunzla v obci Úpice, na pozemní
komunikaci v ulici Na strániv obci Havlovice a na místní komunikaci v ulici Jiskrova v obci
Úpice, umístěním dopravníh o zařízení a svlstého dopravního značení B 1 zákaz vjezdu
vŠech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E í3 s textem "Mimo obyvatel a
dopravní obsluhu obce Libňatov Svobodné" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "í600
m", na pozemní komunikaci nacházející se na p,p.č. 1573 v k.ú. Úpice v obci Úpice,
umístěním svislého dopravního značení B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
s dodatkovou tabulkou E í3 s textem "Mimo obyvatel a dopravní obsluhu obce Libňatov
Svobodné" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "í0OO m", na pozemní komunikaci
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nacházejícich se nap,p.č. 1í37 v k.ú. Libňatov, v obcl Libňatov, umistěním svislého

dopravního znaěení B'l'zákazvjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou

s textem ,,Mimo obyvatel a dopravní obsluhu obce Libňatov Svobodné" a na pozemní

komunikacich nacházejícich se na p".i.€. ztlB v k,Ú. Libňatov, v obci L-ibňatov, umístěním

svlsIého dopravniňó zňaeeni a,l zauázviezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou

tabulkou s textem ,,Mimo obyvatel ; dopravní obsluhu obce Libňatov svobodné"

a dodatkovou tabutkou E 3a Vzdálenost "120ó m", pro vyznaěení objíz_dné trasy, z důvodu

úplné uzavírky provozu na silnici ll/3Q4 na ulicích Dr, A, Hejny, Pod Městem a Regnerova

vobci Upice, vsouvislosti s rekonstrukcí silnice, v době oa ot,11,2021 do 14,11,2021, dle

grafického znázornění v příloze,

lnstalace dopravního znaěení azařízení bude provedena za podmínek:

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Technické provedení: retroreflexní, třída R 1,

Kat.území: Radeč, Úpice, Kyje u Hajnice, Libňatov, Batňovice, Rtyně

v podkrkonoší, Havlovice

Důvod: úplná uzavírka provozu na silnici ll/304 na ulicích
Dr. A. úéjny, póo uestem a Regnerova V obci úpice, v souvislosti

s rekonstrukcí silnice
od 0í .11.2021 do 14.11-2021
svislé - přenosné, dopravní zařízení
přechodná

Platnost úpravy:
Provedení dopravního značení:
Druh úpravy:

oroanizace a osoba odpovědná zařádné provedení doPravního znaČenÍ: sPoleČnost coLAS cZ'

;!::"iat= lď,,ňos, Rubaška zlsn, 190 oo Praha 9, Tomáš Dub, tel. č. 724 505 865,

stavbyvedoucí.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného

přiloženého situačníhó ptánku, ktený je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu

uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro oznaČování Pracovních míst,

uvedené v příslušných ustanoveních ŤPoO - ,,Zásady p,o označování pracov.níc!^ 1íst
na pozemních komunikacích,, - lll. vydáni, schváléné Ministerstvem doPravY a sPojŮ CR dne

12.03.2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařizeni bude umístěno v souladu se zákonem o silničním

óŇ;r" a vyhláškou č. 2g4t2o15 Sb., kterou se provádějí pravidla silniČního Provozu na

pozemních komuniiacích, v souladu .íp os _ "1ásady pro dopravní znaóení na pozemních

komunikacích" ze dne 31 .O7 -2013.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po

celou dobu trvání pr".i odpovídá Žhotovitel za úplnost a neporuŠenost přenosného dopravního

značení. po ukoněení rekonstrut ." *Óriu musi nyitoto dopravníznaČení neProdleně odstraněno,

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou

bude zakryto, nebo dle výše uu"oěný"n Tp'66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení

s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objížd,kovou trasou. případné zakry!í dopravního značení

nebude provedeno průsvitnými ptastovými pviri n" odpad, skze které je značení dále zřetelné, ale

bude provedeno neprůhledně.

přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných Červeno-bíle pruhovaných

podpěrných sloupcích, které budou ="iistcny 
a zaťížény takovým zpúsobem, aby nedocházelo

k jejich pádu vlivem Řlirátrc1y.tr poomlrie1, siodní okrai iřenosn-é značky musí být min, 0,6 m nad

niveletou vozovky a nesmí zásahovat áo prerjezoního piofilu komunikace. DoPravní znaČení bude

umístěno tak, aby netvořilo případně pr"xázxl rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů,
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Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém
dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti
stálému dopravnímu značení.

V případě vzniklých nerovností v místech pojížděnými vozidly, bude do konečné úpravy povrchu
vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 30 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka
A 7a Nerovnost vozovky, doplněná případně o dopravní značky B 2Oa Nejvyšší dovolená rychlost
a B 20b Konec nejvyšší dovolení rychlosti, pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud
bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.

Dopravníznačení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocívýstražných světel S 7,
dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy.
Řízením dopravy pověřenízaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené
přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č,294t2O15 Sb., ČSN
EN 12899-t a Čstt 1463-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které
bude v této věci vydávat příslušný silničnísprávní úřad.

odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 8715212021, ze dne 24.09,2021, podatele, kteným
je společnost COLAS CZ, a.s., lČO 26177oo5, Rubaška 21511, 19ooo Praha 9, zastoupená
společností Dopravní značení Náchod s.r.o., lČO 27467040, Vysokov 181, 549 12 Vysokov,
stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu silnici llli3012 v k.ú. Radeč a Úpice v obci
Úpice, na silnici lll/30017 v k,ú, Radeč v obci Úpice a v k.ú. Kyje u Hajnice v obci Hajnice, na silnici
lll/30016 v k,ú. Kyje u Hajnice v obci Hajnice, na silnici llll3041v k.ú. Kyje u Hajnice v obci Hajnice
a v k.ú. Libňatov v obci Libňatov, na silnici lll3}4 v k.ú. Libňatov v obci Libňatov, na silnici lll/3013
v k.ú. Batňovice v obci Batňovice, na silnici Ul567 v ulici Hronovská, v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší v
obci Rtyně v Podkrkonoší a na místních komunikacích v ulici Dr. E. Beneše, J. W. Mezerové,
Havlíčkova, Bratří Čapků, Plickova a nábř. pplk. A, Bunzla v obci Úpice, na pozemní komunikaci v
ulici Na Stráni v obci Havlovice a na místní komunikaci v ulici Jiskrova v obci Úpice, umístěním
dopravního zařízeni a svislého dopravního značení B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou
směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo obyvatel a dopravní obsluhu obce Libňatov
Svobodné" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "1600 m", na pozemní komunikaci nacházející
se na p.p.č. 1573 v k.ú. Úpice v obci Úpice, umístěním svislého dopravního značení B 1zákaz
vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo obyvatel a
dopravní obsluhu obce Libňatov Svobodné" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost "1000 m", na
pozemní komunikaci nacházející se na p.p,č.275 vk.ú. Havlovice v obci Havlovice a na pozemní
komunikacích nacházejících se na p.p,č. 1137 v k,ú, Libňatov, v obci Libňatov, umístěním svislého
dopravního značení B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou s
textem "Mimo obyvatel a dopravní obsluhu obce Libňatov Svobodné" a na pozemní komunikacích
nacházejících se na p.p.č. 21713 v k.ú. Libňatov, v obci Libňatov, umístěním svislého dopravního
značení B 1zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou s textem "Mimo
obyvatel a dopravní obsluhu obce Libňatov Svobodné" a dodatkovou tabulkou E 3a Vzdálenost
"1200 m", pro vyznačení objízdné trasy, z důvodu úplné uzavírky provozu na silnici ll/304 na
ulicích Dr. A. Hejny, Pod Městem a Regnerova v obci Úpice, v souvislosti s rekonstrukcí silnice, v
době od 01.11.2021 do 14.11.2021, dle grafického znázornění v příloze.
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Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem
o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované
přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán
návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek,

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze
společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně
společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silniční správním
úřadem. Dopravníznačení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím,

Poučení

Opatření obecné.povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na
úřední desce MU Trutnov, Slovanské nám. 165,541 16 Trutnov (elektronické ilistinné) a na
úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
týká.
V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu jde-li o stanovení přechodné Úpravy
provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení na úřední desce.
Dle § 173 odst.2 správního řádu, nelze proti opatřeníobecné povahy podat opravný prostředek.

|-!
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Příloha
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Toto opatřeníobecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce orgánu, ktený písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení,

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvzující
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup,
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vyvěšení a sejmutí na úřední desce
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Vyvěšeno dne:

str. 5

Toto oPatření obecn^é^ q9v_ahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města úpice,
Pod Městem 624,54232 Úpice.

V.sou|adu s § 25 sPrávního řáduŽádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na
Úřední desce atéŽzveřejnění zpŮsobem umožňujícím dálkóvý přístup. Vývěsní lhůta začíná den
následující Po dni rlYvě§elí Sejmutí vyhlášky je možno násleóující brac-ovni den po posledním
(Patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmuti vyňÉsty žádáme o pji zpctné zaslání s pófurzením
termínu vyvěšení.

Razítko, PodPis oPrávněné Úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

-

Sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Toto oPatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Hajnice, Hajnice
109, 544 66 Hajnice.

Vsouladu s § 25 sPrávního řádužádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na
Úřední desce atéŽ zveřejnění zpŮsobem umožňujícím dálkóvý přístup. Vývěsní lhůta začíná den
následující Po dni YYvěŠelÍ Sejmutí vyhlášky je možno násleáující pr".ouni den po posledním
(Patnáctém) dni vývěsní lhŮty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o;eji zpětné zasIání s potvrzením
termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne:

Razítko, PodPis oPrávněné Úřední osoby potvzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
a zveřejněnízpůsobem umožňujícím dálkový přístup, 

-

Toto oPatřenÍ obe_cné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Batňovice,
Batňovlce 4,542 37 Batňovice.

V._souladu s § 25 sPrávního řáduŽádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů naúřední desce atéž zveřejnění způsobem umožňujícím dálkóvý přístup. vývěsní lhůta začíná dennásledující Po dni vYvě§9lí Sejmutí vyhlášky je možno násleáující pracovni den po posledním
(Patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmuti vyňláSry žádáme o její zpětné zaslání š pówrzenim
termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne:

Razítko, P9dPi9 oPrávněné Úřední osoby potvzující vyvěšení a sejmutí na úřední
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

-
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Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města
Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431,542 33 Rtyně v Podkrkonoší.

Vsouladu s § 25 správního řádužádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnŮ na

úřední desce a též zveřqnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhŮta zaČÍná den
následující po dni vyvěšení, Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáciém) dni vývěsní lhůty, Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením
termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na Úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povaly bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce MarŠov u UPice,
Maršov u Upice 34,542 32 Upice.

Vsouladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15_ dnŮ.na
úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhŮta zaČÍná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáciem) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhIášky žádáme o její zpětné zaslánÍ s potvrzením
termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvzující vyvěšení a sejmutí na Úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Llbňatov,
Libňatov 148,542 36 Libňatov.

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnŮ na
úřední desce atéž zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, Vývěsní lhŮta zaěíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáciém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením
termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: . Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na Úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
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Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Havlovice,
Havtovice 146,542 32 Úpice.

(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením
termínu vyvěšení.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup,

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí
- MU Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 '16 Trutnov
- Město Úpice, lDDS: v4sbatd
- Obec Batňovice, IDDS: c7cbp2b
- Město Rtyně v Podkrkonoší, IDDS: 2awbshw
- Obec Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds
- Obec Libňatov, IDDS: xk9a7ft
- Obec Havlovice, lDDS:jgwa57b
- Obec Hajnice, IDDS: 8nwbkzS

Na vědomí
- Správa silnic Královehradeckého kraje, lDDS: 6m8k8ey
- Dopravníznačení Náchod s.r.o., lDDS: v7nzkya
- COLAS CZ, a.s., oblast Sever, region Královéhradecký, lDDS: 4indfqd

Dotčené správní úřady
- Kra.lské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní

inspektorát, lDDS: urnai6d


