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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 společnosti
Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, 415 99 Teplice, IČ: 40233308 ze dne
17.10.2018, vydává v souladu s ust. § 171 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů toto

opatření obecné povahy
č. 46/2018
stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici II/295 a III/2953 v k.ú. Dolní Branná v souvislosti se stavbou „Záruční oprava
vozovky II/295“. Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude
zakryto, nebo přeškrtnuto. V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných
vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu ve vzdálenosti min. 50m před takovým
místem umístěna DZ A7a „nerovnost vozovky“, doplněná případně o DZ B20a(b) pro
omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto
omezení vyžadovat. V případě vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti
dopravy, zajistí zhotovitel úpravu dopravního značení a řízení provozu pomocí
provizorního světelného zařízení. Do doby umístění provizorní světelné signalizace,
zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy pomocí náležitě poučených osob,
vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
Termín : 22.10.2018 – 11.11.2018
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení

Odůvodnění:
Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
projednání s Policií ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově. 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.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o
uzavírce, které v předmětné věci vydává zdejší úřad.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

tel.: 499 405 334
fax: 499 405 310

bajerovahana@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz

IČ: 002 78 475
DIČ: CZ00278475

Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 19-1303702389/0800

/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová v.r.
Silniční správní úřad
Obdrží:
-

Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora – zástupce žadatele
Vodohospodářské stavby s.r.o., Křižíkova 2393, 415 99 Teplice - žadatel
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Policie ČR, Dopravní inspektorát, OŘ Trutnov
Obec Dolní Branná
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