
Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování

Silniční správní úřad
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

ČJ: ORM/3064/2016-3   JID: ve12395/16       Č.k.: 3/2016
Vyřizuje: Hana Bajerová       Ve Vrchlabí 24.3.2016
Tel.: 499 405 334

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 SAVOZ s.r.o., U
Kamene 1266, 506 01 Jičín, IČ: 25959212 ze dne 7.1.2016 vydává v souladu s ust. § 171 a
násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto 

opatření obecné povahy 
č. 6/2016

-
stanovení přechodné úpravy provozu

na  silnicích  II/295,  III/2953,  III/32551,  II/325,  III/32552,  III/2951,  III/2932,  v souvislosti
s akcí „Úplná uzavírka silnice I/16 Horka u Staré Paky – Čistá u Horek“.
Přechodné  dopravní  značení  bude  umístěno  dle  situací  s tím,  že  DZ  IP22  budou
umístěny min.7dní před uzavírkou a budou obsahovat i dobu trvání uzavírky.
Orientační  dopravní  značení  bude,  v případě  rozporu  se  značením  uzavírky
přeškrtnuto, nebo zakryto.

Termín : 2.5.2016 – 31.8.2016
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: Roman Kozák, tel. : 602 238 096

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení

Odůvodnění:

Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil  přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
písemném vyjádření Policie 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.

/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová  v.r.
Silniční správní úřad
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