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VYHLÁŠKA

Opatení obecné povahy

Mstský úad Náchod, odbor dopravy a silniního hospodáství, jako vcn a místn
píslušný správní orgán dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona . 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon, v platném znní na
základ ust. § 171 zák. . 500/2004 Sb., (správní ád), ve znní pozdjších pedpis (dále jen
správní ád), k žádosti Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o. Kutnohorská 59, Hradec
Králové, I: 709 47 996, o z n a m u j e
návrh stanovení místní úpravy provozu
na silnici . II/301, III/301 18, III/301 21 kat. území Stárkov, a to umístním trvalého
dopravního znaení, zamezující jízdu nákladních vozidel v uvedeném úseku, dle
grafického znázornní v píloze návrhu
za podmínek:
Dopravní znaení provete jako: stálé svislé dopravní znaení
Velikost dopravního znaení:
základní rozmrová ada
Provedení dopravního znaení: reflexní
Platnost úpravy:
TRVALE
Dvod: zamezení jízdy nákladní vozidel po silnici . III/301 21, kde se v zim tato
komunikace neudržuje a dochází zde k neustálému problematickému vyprošování
nákladních vozidel.
Odpovdná osoba za provedení dopravního znaení:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, pan Jan Lorenc, vedoucí
cestmistrovství Broumov tel. 491 521 018

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) Dopravní znaení, pípadn dopravní zaízení, provete dle piloženého situaního
plánu, pokud je tento nedílnou souástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu
uvedeného v tomto stanovení.
2 Dopravní znaky musí být upevnny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, pípadn na sloupech VO a nesmí zasahovat do prjezdního
profilu komunikace.
3) V obci se dopravní znaení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitní
okraj znaky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevnnou
krajnicí od vnjšího okraje zpevnné krajnice).
4) Viditelnost dopravního znaení musí být mimo obec zajištna ze vzdálenosti 100 m a v
obci z 50 m.
5) Ped instalací svislého dopravního znaení musí být vytýeny inženýrské sít, tyto
nesmjí být doteny.
6) Svým umístním a barevným provedením musí dopravní znaky odpovídat píloze . 3
vyhlášky . 30/2001 Sb., a SN EN 12899 -1, SN EN 1436 a splovat podmínky uvedené v
publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní znaení na pozemních komunikacích, schválené MD
R, pod .j. 532/13-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s úinností od 1.8.2013 a TP 133 – Zásady
pro vodorovné dopravní znaení na pozemních komunikacích, schválené MD R, pod .j.
538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s úinností od 1.8.2013.
7) Ped instalací dopravního znaení nebo dopravního zaízení, musí žadatel získat souhlas
píslušného správce komunikace, v nmž správce urí druh použitého materiálu, zpsob
uchycení nebo provedení a pesné místo umístní dopravního znaení, pípadn zaízení.
8) Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní znaení, i dopravní
zaízení, pokud nedošlo k dohod se správcem komunikace o pevodu dopravního
znaení, i dopravního zaízení, na vlastní náklady.
Odvodnní:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, I: 709
47 996, požádala Mstský úad Náchod, odbor dopravy a silniního hospodáství o stanovení
místní úpravy provozu na silnicích . II/301, III/301 18, III/301 21 kat. území Stárkov.
Dvodem je zamezení jízdy nákladních vozidel po silnici . III/301 21, kde se v zim tato
komunikace neudržuje a dochází zde k neustálému problemanickému vyprošování
nákladních vozidel.
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované úpravy provozu a písemné vyjádení
píslušného orgánu policie – Policie eské republiky, Krajského editelství policie
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod
j. KRPH-696-34/J-2014-050506 ze dne 11.2.2014, k tomuto návrhu.
Správní orgán žádost posoudil dle platné správní úpravy, dle zákona . 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon, v platném znní a dle
vyhlášky . 30/2001 Sb. ve znní pozdjších pepis a zpracoval návrh stanovení pedmtné

místní úpravy ve shora uvedeném znní.
Pouení:
K návrhu opatení obecné povahy mže kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatením obecné povahy pímo
doteny, i jiné osoby, jejichž oprávnné zájmy mohou být opatením obecné povahy pímo
doteny, mohou podat proti návrhu opatení obecné povahy písemn odvodnné námitky ke
správnímu orgánu ve lht 30 dn ode dne jeho zveejnní.
Zmeškání úkonu nelze prominout.

otisk úedního razítka
Bc. MiroslavSimon
vedoucí odboru dopravy
a silniního hospodáství
Píloha: situace dopravního znaení

Doruení veejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve znní pozdjších pedpis, a to tak, že písemnost se
vyvsí na úední desce správního orgánu, který písemnost doruuje MÚ Náchod na dobu
min. 15 dn. Dnem vyvšení je den vyvšení na úední desce správního orgánu, který
písemnost doruuje.
Patnáctým dnem po vyvšení se písemnost považuje za doruenou.
Toto oznámení bude rovnž vyvšeno na úední desce Msta Stárkova.
Vyvšeno dne: ……………………

Sejmuto dne: ……..................

………………………………………………
Razítko, podpis oprávnné úední osoby potvrzující vyvšení a sejmutí na úední desce.
Zveejnno zpsobem umožujícím dálkový pístup dne: ……………………………….

……………………………………………..
Razítko, podpis, oprávnné úední osoby potvrzující vyvšení a sejmutí oznámení zpsobem

umožujícím dálkový pístup.

Rozdlovník:
I/ úastníci ízení:
l) Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hr.Králové
2) ostatní – veejná vyhláška
Mstský úad Stárkov – úední deska
Mstský úad Náchod – úední deska
II/ Dotené orgány a instituce:
Policie RKP KK ÚO DI Náchod

