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Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na
základě ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze dne 01.07.2022 od spol. PDV stavby, IČO 03117721,
Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice zast. Jaroslav Michek, DIOZ, IČO 68461135, Polizy 4, 503 26
Osice (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov a Semily, dopravními inspektoráty
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

stanoví přechodnou úpravu provozu

•

úseku silnice č. III/32547 Mostek – Zadní Mostek a současně nařizuje objízdnou trasu po
silnicích č. I/16 Horka u Staré Paky, II/325 Mostek, III/32546, vše dle dopravně
inženýrského opatření, graficky znázorněného v příloze tohoto stanovení.

Důvod: provádění výstavby splaškové kanalizace

Platnost úpravy:

01.08. – 30.11.2022

Instalaci dopravního značení provede: žadatel
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Petr Bartoš, tel. 722 963 264, PDV
stavby, IČO 03117721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice
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Další podmínky:
1) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných
pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních Technických podmínek
TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP
66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3) Dle postupu prací budou jednotlivá pracovní místa označena dle TP 66 schéma B/5.2 k
zabezpečení místní dopravy.
4) Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost dopravního
značení.
5) V případě nemožnosti zajištění rozhledu podél celého úseku pracovního místa, případně při
opakovaném vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel úpravu
dopravního značení a řízení provozu pomocí provizorního světelného signalizačního zařízení,
umístěného dle schéma B/6 TP 66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“, doplněného o snížení rychlosti pomocí dopravního značení B 20a,b „30“.
6) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S
7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat
Technických podmínek TP 66.
7) V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu
vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 50 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka
A 7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně o dopravní značku B 20a(b) pro omezení rychlosti
průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.
8) 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 výše uvedených TP 66. Zejména budou přeškrtnuty cíle v rámci orientačního
dopravního značení, včetně velkoplošného na všech objízdných trasách v celých jejich úsecích.
9) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné
dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení
prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně
odstraněno.
10) Přechodné značení bude provedeno v kvalitě třídy značek retroreflexe fólie R2.
11) Dopravní značení bude pravidelně kontrolováno a řádně udržováno po celou dobu trvání
objížďky ve výše stanoveném období. Po ukončení uzavírky bude PDZ neprodleně odstraněno.
12) Případnou změnu trvání uzavírky a užívání objízdné trasy oznámí zástupce prováděcí firmy
předem správci komunikace I/16 e-mailem nebo telefonicky Ing. Daniel Mach,
daniel.mach/rsd.cz, tel. 702 241 433
Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
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Odůvodnění
Dne 01.07.2022 podal žadatel podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu v rámci úplné uzavírky
úseku silnice č. III/32547 Mostek – Zadní Mostek a nařízené objízdné trase po silnicích č. č. I/16 Horka
u Staré Paky, II/325 Mostek, III/32546, vše dle dopravně inženýrského opatření, graficky
znázorněného v příloze tohoto stanovení.
Důvodem je provádění výstavby splaškové kanalizace.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát pod čj.: KRPH-81574-2/ČJ-2022-051006-VJ ze dne
28.07.2022 a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, územní odbor
Semily, dopravní inspektorát pod čj.: KRPL-73204-2/ČJ-2022-181106-02 ze dne 21.07.2022 ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. a za souhlasu správců komunikací.
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015
Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném
znění.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán tuto lhůtu může zkrátit až na jeden den, což učinil.
Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba a
vedoucí oddělení dopravy a
silničního hospodářství
Příloha:
1x dopravně inženýrské opatření
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a dále na Úřední desce Mostek, Borovnička, Borovnice, Horka u Staré Paky,
Čistá u Horek, Dolní Kalná, Horní Olešnice, Dolní Olešnice a zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ………………………………………….. Sejmuto dne:………………………………

……………………………………………….
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Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník:
I) žadatel:
PDV stavby, IČO 03117721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalic
II) účastníci řízení:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 04
Hradec Králové
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 01 Liberec
Krajská správa silnic Libereckého kraje, př. org., České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6
III) vedlejší účastníci:
Obec Mostek 34, IČO 00278157, 544 75 Mostek
Obec Borovnice 39, IČO 00580210, 544 77 Borovnice
Obec Borovnička 93, IČO 00580201, 544 75 Mostek
Obec Horka u Staré Paky 41, IČO 00854671, 512 34 Horka u St. Paky
Obec Horní Olešnice 2, IČO 00277886, 543 71 Hostinné
Obec Dolní Olešnice 39, IČO 00580171, 543 71 Hostinné
Obec Dolní Kalná 178, IČO 00277762, 543 74 Dolní Kalná
Obec Čistá u Horek, IČO 00275662, 512 35 Čistá u Horek
ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
b) Obecní úřady – úřední deska
IV) dotčené orgány a instituce:
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Semily, Vysocká 225, 513 15 Semily
V) dále obdrží:
Jaroslav Michek, DIOZ, IČO 68461135, Polizy 4, 503 26 Osice

4

