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Veřejná vyhláška
opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničnÍho hospodářství, jako věcně a mĺstně
přísluŠný správní orgán dle ustanovení $ 124 odst.4 písm. b)zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacÍch a o změnách některých zákonů, v platném zněnĺ (dále jen zákona), na
základě ust. Ş 77 odst. 1 písmene b)zákona, ust. '171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád)' k podnětu společnosti Chĺádek a Tintěra, Pardubice a.s.'
lČo 25253361, KVápence 2677, Zelené Předměstĺ, 53o 02 Pardubice, kterou zastupuje fyzická
osoba podnikající Jaroslav Michek' lČo 68461135, Polizy 4,5o3 26 osice, ze dne 19.o2.2o2o,
ozna m uj e, Že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
Územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení Ş 77 odst. 3 a 5 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacĺch a o změnách někteých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 29412015 Sb., kteý vydal stanovisko č.j. KRPH-28533 tČ,J-2020-051006-VJ ze dne
01.04.2020

přechodnou úpravu provozu

na silnici l/ĺ4 v obci Rudnĺk v místě křiŽovatky silnic l/ĺ4 a ll/325, resp. mostu ev.č. 14_057; dále
na silnicích ll14,1116 a l/37 v Královéhradeckém kraji; dále na silnicil/í6 v k. ú. Pilníkov v mĺstě
mostů ev.č. 16_075, í6_076 a16-077, dle grafického znázorněnĺv přĺloze

za podmĺnek:

Dopravní značenĺ proved'te jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení,
světelné signály
základní rozměrová řadaVelikost dopravnĺho značenĺ



Provedenĺ dopravnĺho značení: retroreflexnĺ, retroreflexnÍ na retroreflexnĺm Žlutozeleném
fluorescenčnĺm podkladu (dle grafického znázornëní v přĺloze)

Silnice: ll14, 1116, l/37 v Královéhradeckém kraji
Platnost úpravy: ll. etapa '12.04.2020 - 31.08.2020

lll. etapa 01.09.2020 -14.10.2020
lV. etapa 15.10.2020 - 03.12.2020

Termín změny etapy ll. na etapu lll. je uveden pouze oľientačně, může být pozměněn podle
skutečného prů běhu stavebních prací.

Důvod: rekonstrukce mostu ev.č. 14-057 v blízkosti křiŽovatky silnic l/14 a lll325, v silničním km
67,549, etapa ll, lll a lV, v rámci stavby,,l/14 Rudník most ev'č. 14-057'

osoba (organizace) odpovědná za ŕâdné provedenĺ úpravy
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.' lČo 25253361, Michal Kučera - stavbyvedoucí, mob. 725601987
za úplnost DZ a řĺzenĺ provozu v prťlběhu stavby
- Jaroslav Michek, lČo 68461135, mob. 777814646 za osazenÍ DZ a řĺzení provozu pomocÍ SSZ
v průběhu stavby

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu

1) Dopravnĺ značení, dopravnĺ zařizeni, světelné signály provedte dle přiloženého
situačního plánku, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle
slovnĺho popisu uvedeného v tomto stanovenĺ.

2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno denně kontrolovat a zjištěné
záv ady neprodleně odstraňovat.

3) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravnĺho značení. 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 TP 66 ,,Zâsady pro označování pracovnÍch mÍst na pozemních
komunikacích" (dále jen TP 66).

4) Bude osazena třĺcestná provizornĺ světelná siqnalizace s dvnamickÝm řízenĺm provozu.
Světelná siqnalizace umoŽnĺ plvnulou úpravu siqnálnĺho plánu dle rozdílnÝch intenzit na
větvĺch křiŽovatkv.

5) V průběhu lll. a lV. etapv bude umožněn kvvadlovÝ průiezd stavbou veškenr7m vozidlům
bez omezení ve směru Hostinné - Trutnov a Trutnov - Hostinné. Dopravnĺ značení na
přĺiezdech z těchto směrů nebude s tĺmto v rozporu.

6) Zhotovitel ie povinen. pokud to bude moŽné. v průběhu lV. etapv umoŽnit kvvadlovÝ
průiezd stavbou veškením vozidlům a z obiízdné trasv současně odstranit veškeré
dopravnĺ značenĺ. o uľončenĺ obiízdné trasv bude s předstihem informován zdeišĺ
správní úřad a Policie ceské republikv. Kraiské ředitelstvĺ policie Královéhradeckého
kraie. územní odbor Trutnov. dopravní inspektorát.

7) V přĺpadě, Že při pojĺžděné ěásti vozovky se bude nacházet otevřené koryto potoka, bude
mĺsto zajištěno fyzicky betonovými svodidly, aby nemohlo dojĺt k ohroŽenĺ bezpečnosti
účastnĺků silničního provozu na sllnici l/í4.

8) Směrovací desky a příp. betonové svodidlo v mĺstě křiŽovatky silnic l/í4 a ll/325 bude
umĺstěno tak, aby volný jĺzdnĺ pruh, ve kterém bude veden kyvadlový provoz' byl šĺřky
minimálně 3,0 m, přičemŽ musí být vždy zajištěn průjezd vozide! s délkou min. 12 m.

9) Návrh omezení na mostech ev.č. 16-075, ĺ6_076 a 16-077: Pro fyzické vynuceni sniŽení
rychlosti průjezdu vytvoří poloha umĺstění dopravnĺho zařizeni 24 prŮjezdní koridor
volné šĺřky max. 3,5 m. V případě, Že bude ohrožena plynulost nebo bezpečnost
provozu' bude zdejším správním úřadem nebo Policií ceské republiky, Krajským
ředitelstvim policie Královéhradeckého kraje, územnim odborem Trutnov, dopravním
inspektorátem nařĺzena úprava reŽimu řĺzenĺ provozu, kdy provoz bude řĺzen provizorním
světelným sig n alizačn ĺm zaŕ'lzenim.

10) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy
zajistĺ zhotovitel řĺzení provozu pomocĺ náleŽitě poučených osob, vybavených
výstraŽným oblečenim dle výše uvedených TP 66.

11) Vrámci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci byl určen kontakt
na osobu, nebo osoby, které bude moŽné nepřetźitě kontaktovat v případě poruchy
provizorní světelné signalizace. Telefonnĺ čĺslo na tyto osoby poŽadujeme uvést na
informačnĺtabuli umístěné na stavbě a také přĺmo na signalizačním zařĺzenĺ.
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12) V případě poruchy pľovizornĺ světelné signalizace zajistĺ zhotovitel bezodkladně
obnovení plynulosti dopravy a kyvadlové řĺzení provozu pomocí náleŽitě poučených
osob, vybavených výstraŽným oblečením dle TP 66 a zajistí neprodlenou opravu SSZ.
Rĺzení provozu pomocĺ náležitě poučených a vybavených pracovnĺků stavby bude
probíhat do doby opětovného spuštěnĺ světelné signalizace. obdobně bude
postupováno v případě nevyhovujĺcĺho signálnĺho plánu a výrazného zhoršenĺ plynulosti
na některém zřízených přţezdů ke stavbě. Casy kyvadlového řĺzení provozu pracovnĺky
stavby budou stanoveny dle poŽadavku Policie Ceské republiky - Krajského ředitelstvĺ
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu a
zdejšího správního úřadu.

13) objĺzdná trasa bude koordinována s připravovanou uzavĺrkou mostu ev.č.325-021 v
Hostinném a jejĺ objĺzdnou trasou. V rámci uzavĺrky uvedeného mostu v Hostinném dojde
k odpovídajĺcí úpravě návrhu objĺzdné tľasy uzavĺrky mostu ev.č. 14-057' V přĺpadě
ukončení uzavĺrky mostu ev.č. 325-021 v Hostinném před dokončenĺm uzavĺrky mostu
ev.č. í4_057, bude dopravní značení objízdné trasy opět upraveno do původně navľżené
podoby.

14) Znač,ení objízdné trasy bude dále koordinováno a upraveno dle objízdných tras
souvisej|cĺch uzavírek silnic l/í4 ve Vrchlabĺ alll325 v úseku Hostinné'Rudník. V době
po ukončení uvedených uzavĺrek bude značení upľaveno dle pĺivodního návrhu.

'15) Případné pojĺŽděné příčné hrany frézování vozovky budou po celou dobu omezení zvýraznëny
reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní znaćky A 7b osazené
s výstraŽným světlem S 7, doplněna o dodatkovou tabulku E 'l3 ,,Hrana frézovánî" a E 3a
,,25 m'', umÍstěné 25 m před hranou, společně sdopravní značkou B 2oa,,30" příp. ,,20".
Hodnota omezenÍ bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany.

16) Dopravníznačení bude za sníŽené viditelnosti doplněno o osvětlenĺ pomocívýstraŽných světel
57' dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle přísluŠných schémat
Technických podmínek TP 66.

17) Na silnicíc v14, lĺ16 a ll37 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné
doplněnÍ dopravnĺho značení a dopravnÍho zařÍzení. V případě vzniku v dopravně inŽenýrském
opatření nepředpokládaných problémů V provozu na pozemních komunikacích můŽe být ze
strany zdejšího správního Úřadu poŽadováno další doplnění nebo Úprava dopravního znaćení a
dopravního zařízení.

18) Vpřípadě přerušení prací bude při moŽnosti obnovenĺ plného provozu navrŽené přechodné
dopravnĺ značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním
ukončení prací budou dopravní značenÍ, dopravní zařízení a světelné signály umístěné
v souvislosti s omezením neprodleně odstraněny.

19) Přechodné dopravní značky musí být umÍstěny na podpěrných sloupcích vprovedenĺ s
červenobĺlými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a
sloupcích pro dopravní značení'

20) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překáŽku rozhledových poměrů křiŽovatek.
21) Znaćky umístěné na podstavcích budou zalíżeny tak, aby nedocházelo kjejich pádu vlivem

klimatických podmínek (vĺtr)'
22) Vodorovná vzdálenost bliŽŠího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje

zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 _ 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bliŽšího
okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 - 4'00 m.

23) Přenosné značky se umíst'ují spodnĺm okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a
pokud moŽno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

24) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmĺnky stanovené v publikaci TP č.
66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemnÍch komunikacích, lll. vydání,
schválené MD ČR pod č.j. 21t2o15-12o-TN/1, ze dne 12'.3.2015, účinnostĺ od 1.4.2015.

25) Barevně i provedením musĺ dopravní značky odpovídat příloze vyhláŠky č,. 29412015 Sb., a
Čsru erĺ 12 899-1, Čsľĺ rru 1463-1.

26) Toto stanovenĺ přechodné úpravy silničního provozu musĺ být na místě předloŽeno
kontro!ním orgánům.
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odůvodněnĺ

Společnost Chládek a Tintěra' Pardubice a.s., lČo 25253361' KVápence 2677, Zelené Předměstĺ,
530 02 Pardubice, kterou zastupuje fyzická osoba podnikajícĺ Jaroslav Michek, lČo 68461135, Polizy
4' 503 26 osice, podala dne 19.02.2020 podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru
dopravy a silničnÍho hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici l/14 v obci
Rudník, v místě křižovatky silnic l/14 allĺ325, resp. mostu ev.č. 14_057; dále na silnicích ll14,1116 a
l/37 z důvodu vyznačeníobjízdné trasy v Královéhradeckém kraji, dále na silnici l/16 v k.Ú. Pilníkov, v
místě mostů ev.č' 16-075' 'ĺ6-076 a 16-077, z důvodu převedení dopravy po objízdné trase, dle
grafického znâzorněnÍ v příloze.

Důvodem je rekonstrukce mostu ev.č. 'l4-057 v blízkosti křižovatky se silnicí lll325, v silničním km
67 '549' etapa ll, lll a lV, v rámci stavby ,,l/14 Rudník most ev.č. 14-057'.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje' územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, Ve smyslu ustanovení s 77 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnÍch komunikacích a o změnách někteých zákonů,
v platném znění a vyhláŠky č,. 29412015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH_28533/ÖJ-202o-
051006_VJ ze dne 01.04.2020. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.
SprávnÍ orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnĺch komunikacích a o změnách někteých zákonů, v platném zněnÍ a dle vyhláŠky č' 294l2o15
Sb., v souladu s ust. Ş 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném
znění.

V souvislosti s výľokem tohoto opatřeni obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovenĺ
přechodné úpravy provozu nenĺ moŽné pouŽĺt samostatně, ale pouze společně s vydaným
rozhodnutĺm o povolenĺ uzavĺrky. Dopravni znaćeni, dopravní zařizeni, světelné signály musĺ
být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolenĺ uzavírky.

Pouěení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. Ş 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

z p. lng. Jiří Pospíšil
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Příloha
- situace objízdné trasy - 2. etapa
- situace objízdné trasy - 3' etapa
- omezení průjezdu obcemi
- situace objÍzdné trasy - orientační DZ
-3xDlO
- Dlo - kyvadlový provoz mostů ev. č. 16-075, 16-076' 16-077
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Toto opatřenĺ obecné povahy musĺ být vyvěŠeno na úřednÍ desce orgánu, který písemnost doručuje a
zveřejněno způsobem umoŽňujícĺm dálkový přístup. opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po
dobu 't5 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského Úřadu Královéhradeckého kraje.
Toto opatření obecné povahy bude rovněŽ vyvěšeno na úředních deskách obcí Rudník, Lánov,
Kunčice nad Labem' DolnÍ Branná, Studenec, Horka u Staré Paky, Čistá u Horek, Dolnĺ Kalná, Horní
olešnice, Dolní oleŠnice' Chotěvice, městysů Černý Důl, Mladé Buky, měst Vrchlabí, Pilníkov,
Trutnov, Hostinné.
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhláŠky.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne:

Razítko, podpis oprávněné Úřední osoby potvrzující vyvěšenĺ a sejmutí na Úřední desce.

Zveřejněno způsobem umoŽňujícÍm dálkový přĺstup:

VyvěŠeno dne: Sejmuto dne

Razítko, podpis oprávněné úřednĺ osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umoŽňujĺcĺm dálkový přístup.
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obdrŽí

ÚčastnÍciřĺzenĺ

1/ Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., KVápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
v zastoupení fyzická osoba podnikající Jaroslav Michek, lČo 6s461135, Polizy 4, 5o3 26 osice
2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 40'1, 5o3 41 Hradec Králové
3/ ostatní - veřejná vyhláŠka

a) obecní úřad RudnÍk - Úřední deska
b) obecní úřad Lánov - úřední deska
c) obecnÍ Úřad Kunčice nad Labem - úřední deska
d) obecní Úřad Dolní Branná - úřední deska
e) obecní úřad Horka u Staré Paky - Úřední deska
f) obecní úřad Čistá u Horek - Úřední deska
g) obecní úřad Dolní Kalná - úřední deska
h) obecnÍ úřad Horní olešnice - úřednĺ deska
i) obecní úřad Dolní oleŠnice - úřední deska
j) obecní Úřad Chotěvice _ úřední deska
k) Úřad městyse Černý Důl - úřední deska
l) Úřad městyse Mladé Buky - úřední deska
m) Městský úřad Vrchlabí- úřední deska
n) Městský úřad Pilnĺkov - Úřední deska
o) Městský úřad Trutnov - úřední deska
p) Městský Úřad Hostinné - Úřední deska
q) Krajský úřad Královéhradeckého kraje - úřední deska

Dotčený orgán

Policie Čn xŘp KK Úo DlTrutnov
Policie Čn xŘp LK Úo Dl Semily

Na vědomí

Městský úřad Vrchlabí - odbor rozvoje města a územního plánování, Zámek 1' 543 0't Vrchlabĺ 1

Městský úřad Trutnov - odbor stavební - silničnÍ správnĺ Úřad
Městský úřad Jilemnice - odbor dopravy, Masarykovo náměstí 82,514 01 Jilemnice
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NavrŽené opalenĺ ešĺ dopnvnĺ obsluŽnost p rekonstrukci mostu ev. Ď. 
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v obci

Rudnĺk. Rĺzení pruvozu bude celodeĺtně zajištěno ve lĺecll směrech pomocĺ semďorovi soupĺavy,

V této etapě bude odstraněn pĺovizomĺ mosl, bude opĺavena opěrná łď a pľovedeny dokoncovacĺ

pÍáce'
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Rudnĺk, Pľovmp po celoudobu rekonstrukmpeveden navybudovan Ępassa pĺovizorium mostu'

Rĺzenĺ pĺovozu bude crlodenněajištěno vetĺech směrech pomocĺ semaforové soupĺaľy.

V telo etapě bude provoz od lll/325 preveden na nově opraven mostnĺ obpkl a část silnice l/ĺ4

mezi pľovizoilem a lĺiŽovalkou bude opravena.
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Rudnĺk, Pĺovozp po celou dobu rekonsľukce peveden na vybudovan Ępass a provizoĺium mostu'
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