
Městský uŕad Vrchlabí
odbor rozvoje města a Územnĺho plánování
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Vodohospodářské stavby, spol. s ľ.o., lc: 40233308, Křižĺkova 2393, 4'l5 01Teplice

Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Vrchlabí' odbor rozvoje města a Územního plánování, přísluŠný podle $ 124 odst.6
zákona č. 361/2000 Sb', o provozu na pozemních komunikacĺch a o změnách něktených zákonů, ve
znění pozdějŠích předpisů na základě Žádosti Žadatele:

Vodohospodářských staveb, spol. s ľ.o., !C: 40233308, Křižíkova 2393, 415 01Teplice,
kteţ je na základě plné moci zastoupen společností Dopravnĺznačení K.H., lČ: 03893278, Potoční
259,284 01 Kutná Hora

v souladu s Ş172 správního řádu, ve znëní pozdějŠích předpisů (dále jen správní řád)

Zveřejňuje záměr k úpravě dopravního značenĺ na silnici ll/295 v obci
Dolní Branná směr Studenec.

Vše dle přiloŽených situací.

Doba platnosti umístěnĺ dopravního zařĺzenĺ : trvale

Vsouladu s $ 172' odst.4 a 5 správnĺho řádu můże kdokoliv, jehoŽ práva' povinnosti, nebo zájmy
mohou být opatřenĺm obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšĺho správního orgánu písemné
připomínky do 30 dnů ode dne zveřejnění na Úřední desce.

odtivodnění

Dne 16.12.2019 podala společnost Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., lČ: 40233308, KřiŽĺkova 2393,415 01
Teplice Žádost o umĺstění Úpravu stávajícího dopravního značenĺ na silnici lll295 u obci Dolnĺ Branná směr
Studenec dle přiloŽených situacĺ. Zároveň se Žádostĺ bylo doručeno vyjádřenĺ Dl Policie Čn č'j.
KRPH-100807 tČj-2019-O51 o06-VJ ze dne 9.10'2o1 9.
Následně byla maile doručena Žádost o změnu podané Žádosti, která ale nebyla Dl Policií odsouhlasena, proto
zůstává v platnosti původně podané situace.
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánovánĺ - Silničnĺ správní Úřad' předkládá v souladu s
Ş 172' odst.1, správnĺ řád, návrh opatřenĺ obecné povahy k umístěnÍ výŠe uvedeného dopravního značenĺ.

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěŠen po dobu 15 dnů.
C' dłpur,

/otisk (lřednĺho razÍtka/

Souěasně vyvěšeno
na elektronické
úřední desce.

příĺ
Hana Bajerová V.r.
Silniční správní úřad

obdżí: Dopravní značenÍ K'H.' PotoČní 259,284 01 Kutná Hora
obec Dolní Branná, čp. 256, 543 62 Dolní Branná
Dl Policie ČR Trutnov
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o', Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Vyvěšeno: b, /,,/.0ą2
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bajerqvahana@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz

lČ: 002 78 475
DlČ: CZoo278475

Česká spořitelna, a.s.

obecní Úľ'i,iĺ-J

v Dcllní Brarln,;

Üošĺo:
/,

Zpľacov.

Sejmuto

Ukl. znak

č. ú.: 1 9-'ĺ 303702389/0800



Vodohospodářské stavby s.ľ.o.
IČ:ł0z33308, DIč: Cz4a1.ľ,ß08
I(řižíkova 2393, 4t599 Teplice

zastoupený

Dopravní značení K.H. s.r.o.
IČ:03893278, DIč: CZ03893278
Potoční 259,,284 01 Kutná llora
ţęliJł75 r r 549, info@dopravni_znaceni.cz
vyřizuje: Bc. Jaľoslav Nepľaš 602 5t4933

LEGENDA K NAVRŽEIľŕM oPATŘENÍM

l ' V oblouku silnice |7/295 vyměnit stâvajicí Dz z3 za Z3 s zwýruaěnýmpozadím a umístit je viditelně
z obou směľů jízdy,

2' V oblouku silnice IV295 vyměnit stávající Dz Z3 za23 s zwýraměnýmpozadím a umístit je viditelně
z obou směľrljízdy,

3. Na stávajicí Dz A8 doplnit novou DZ B 20a_(50') + D.T. E6.4' Přesunout stávající DZ A2a+ IP5 blíže k vozovce, přesunout stĺâvající DZţP L2mezi stávajícĺ DZ B
20a (70) a B 20a (50), cca o 50 m směľ Dolní Branńá,

:. -s! 
m prea sÉvající Dz Alb + IP 5 umístit novou Dz A8 + B 20a (50) + Bo,6. Na stávající DZB Z|adoplnit novou DZ B 20a (70) + upravit stĺva3ĺci YDZYZana nové Vla.

V úseku l00 m před novéYDZ Vla provést novéYDZYilb.'l. Doplnit na nâroží dopravní raŕizení Z3 zţłácené a provést je viditelné pľo oba dva jízdní směry.8. Doplnit na Vo ke stávající DZB Zlanovou DZ n )oa 1so) + D.T. E6. Poľovnat proved enĺvnz
v oblouku z hlediska navâzÁni na následný přímý risek.9, Doplnit naĺâĺoží dopľavní zaŕízení Z3 dłálcené apľovést je viditelné pro oba dva jízdní směry'

10. Doplnit novou DZ B 20a (30) + D.T. Eó.
l l' Přesunout stávající D?ĺP-ţ z lampy Vo na okľaj vozovky na novrý sloupek, umístit DZ Ala + IP 5

mezi stávající DZÍP 6 aP2.Zménitstávající YDZY2aľpřechodu p.o óhod"" z obou směrů ve
vzdálenosti 50m na Vla. Ve směru na Zálesní Lhotu p.opôjĺt nouou vDz Vla se stávajícíVla'
v navazqiícím oblouku.

12' StáuajíciDz A8 + IPs na lampě Vo odstranit a nahľadít novou DZ Al l.

V Kufrré Hoře dne l0. prosince 20l9

Bc. Jaroslav Nepraš _ jednatel
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Vodohospodá ské stavby
Teplice, s.r.o.

Doplnění DZ na silnici ll/295

Dopravnĺ
značenÍ K.H.
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zpracoval: Bc. Jaroslav Nepraš 602514933
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Pí'srrrrout zrračení Soľn rnezi B 2oa
,,7O" (obr,7.) a B 2Oa.,5O" (obr.2').
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Posunotlt znečení
k okraii vozovky, O,sĺn
od zpevněného okraJe

ztla
Zoa ,,79o- upravat
\lDZzV2anaV
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V riseku ĺ.ooÍn

p ed V La prowést
v 2b-

Z ? 7v raznlt' provést všechnY
obousměrně a doplnit v celéÍn
riseku oblouku

Zkrácené 73 zv raznit, Provést
všechny obousrněrně a doplnît
v Gelém riseku obtouku
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Doplnit značëní B
ŁOa,,5O"+E6

u]tÎístat značení.A 8 + 8 aaa .,5o" + E
6 a !',oorn p ed znač nĺ B 2oa ,,7o"-

S0rn p ed +



z 3 p emístit pro opačn směr ke gałáźl,
viz obr. 4 a nahradlt s{rus'tevou
zkrácen ďt Z 3 v rozestupech 5m.

Porovnat projekt a skutečné pÍovedení
směrového oblouku z hlediska jeho
navázání na následn p ím risek.

Doplnit na nároží dopravní
za izeniZ3 zkrácené a
všechny zkÉoené Z 3
provést pro oba směry

Dop!nit ľloprarłní
za ÍzenĹ z

Doplnit na nároží dopravní
za ízenĺ z 3 zkrácené a
všecłrny zkrácené Z 3
provéstpro oba směry

P esunou značenĺ
lP 6 k okraji
vozovĘ(o'Sml.Umístit dopravní značení

A 
''a 

+ lP 5 o3O" mezl lP 6
a P2.

Doplnit značení B 2oa

,3o"+E6kznačeníB21a

Doplnit značení A 8
+'B2Í}a,,3a" +E6

ZnačeníA 8 -+ lP 5,,3o" + E 4
odstrefÎlt, ľttclžnost na}rradlt
značenírn A 
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Změna vDz.za p echodem
z tohoto pohledu V la
sp erušenímvmístě
k iŽovâtky, až kstávajĺcív La
p ed obloukem. p ed
p echodem v 3a U délce 50m.


