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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Opatření obecné povahy 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství, jako věcně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o silničním provozu"), jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. 
§ 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, v jehož územním správním obvodu se dotčené pozemní 
komunikace nacházejí (dále jen „příslušný obecní úřad“), a místně příslušný správní orgán dle 
ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"správní řád"), na základě žádosti společnosti AQUA SERVIS a. s., IČ: 609 14 076, se sídlem 
Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "žadatel"), o stanovení přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikacích doručené zdejšímu úřadu dne 05.03.2020   
 

stanoví 
dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 

v souladu s ust. § 171 a § 173 správního řádu 

přechodnou úpravu provozu 
 
na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích v územních správních obvodech obcí Bačetín, Dobruška, Chlístov, Ohnišov, 
Podbřezí, Přepychy, Semechnice a Trnov umístěním přechodného dopravního značení z důvodu 
zajištění bezpečnosti silničního provozu  při opravách havárií vodovodů a kanalizací v roce 2020  

dle grafických příloh, které jsou součástí stanovení. 

Termín/doba platnosti úpravy:                          od 01.01.2020 do 31.12.2020 
Pozemní komunikace:                                 silnice II. a III. třídy, místní komunikace 
                                                                       a veřejně přístupné účelové komunikace 
Místo/úsek/trasa:                                           územní správní obvod ORP Dobruška 
Provedení dopravního značení:                                 přenosné, retroreflexní 
Velikost dopravního značení:                                  základní rozměrová řada 
Umístění dopravního značení:                     viz grafické přílohy (součást stanovení) 
Důvod:                                            zajištění BESIP při opravách havárií vodovodů a kanalizací 
Organizace/osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: 
žadatel – AQUA SERVIS a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, David Hejna, mistr 
vodovodů, tel.: 602 274 703 
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Podmínky, za kterých se přechodná úprava provozu stanovuje: 

1. V případě havárie vedení není pro nezbytné práce k bezprostřednímu odstranění této havárie 
potřebné předchozí povolení ke zvláštnímu užívání silnice nebo místní komunikace. Vlastník 
vedení je povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace nebo správci, je-li 
výkon správy dotčené pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, provedení prací, 
jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku 
pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení 
ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace. 

2. Před každým zahájením prací na konkrétní komunikaci vyrozumí žadatel Dopravní inspektorát 
Policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou (telefonicky, e-mailem) z důvodu posouzení 
vlivu prací na bezpečnost a plynulost silničního provozu s ohledem na intenzitu dopravního 
zatížení v daném okamžiku. 

3. Přechodné dopravní značení pro označení místa havárie a její následné odstranění bude provedeno 
v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, a umístěno dle odsouhlasených grafických příloh stanoviska Policie České 
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu 
Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen "policie"), č. 
j.: KRPH-10771/ČJ-2020-050706 ze dne 03.02.2020, které jsou součástí stanovení, technických 
podmínek TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích". 

4. Pro přechodné dopravní značení budou použity přenosné retroreflexní dopravní značky základní 
velikosti dle ČSN EN 12899-1 umístěné na sloupcích nebo stojanech. Přenosné sloupky nebo 
stojany budou červenobíle pruhované. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 
0,6 m nad niveletou vozovky komunikace.  

5. Pořízení a umístění přechodného dopravního značení zajistí na svůj náklad a odpovědnost žadatel. 
6. Trvalé dopravní značení, které by bylo v kolizi s přechodným dopravním značením, je nutné 

zakrýt. Po odstranění přechodného dopravního značení bude odkryto. 
7. Žadatel zodpovídá za průběžnou kontrolu stavu přechodného dopravního značení a jeho řádnou 

údržbu po celou dobu trvání přechodné úpravy. Případné závady bude bezodkladně odstraňovat. 
8. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené 

viditelnosti budou osvětleny.  
9. Stavební materiál a výkopek nebudou ukládány na těleso komunikace, případné znečištění 

vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu. 
10. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě provádění prací 

na požádání předloženo kontrolním orgánům.  

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení 
změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.  
 
Žadatel: 
AQUA SERVIS a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 

Odůvodnění 
Příslušný obecní úřad obdržel dne 05.03.2020 žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích 
v územních správních obvodech obcí, v nichž provozuje a spravuje vodohospodářský majetek,  
náležejících do územního správního obvodu Městského úřadu Dobruška, jako obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách havárií 
vodovodů a kanalizací v roce 2020. 

K žádosti žadatele byly přiloženy a jsou součástí spisu: 
 pověření zaměstnance společnosti AQUA SERVIS a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 

Rychnov nad Kněžnou, zastoupené generální ředitelkou společnosti Ing. Ivetou Doležalovou, 
vedoucího oddělení zákaznického centra Bc. Jakuba Dragouna, nar. 26.12.1970, trvale bytem 
Svinná 4, 517 03 Skuhrov nad Bělou, k zastupování společnosti AQUA SERVIS a. s. při jednáních 
s Policií České republiky, s krajskými úřady, s pověřenými obecními a městskými úřady, 
s městskými úřady s rozšířenou působností, se silničním správním úřadem a ostatními úřady, 
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institucemi a obchodními společnostmi ve správních řízeních vedených příslušnými orgány a úřady 
státní správy, aby vykonával veškeré úkony příslušející účastníku takového řízení, zvláště aby 
podával návrhy a žádosti, vydával a potvrzoval závazná stanoviska, vymáhal nároky, plnění nároků 
přijímal a potvrzoval, jakož přijímal, vydával a potvrzoval veškeré písemnosti pro takováto řízení, 
případně které s takovýmito správními řízeními souvisí, včetně oprávnění vzdávat se ve všech 
těchto řízeních práva na odvolání, 

 kopie živnostenského listu vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu 
v Rychnově nad Kněžnou pod č. j.: 274/95/Ry dne 26.09.1995 právnické osobě obchodního jména 
AQUA SERVIS, a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pro předmět 
podnikání Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstaňování, 

 stanovisko policie k užití dopravních značek při přechodné úpravě provozu na pozemních 
komunikacích při opravách havárií a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačních 
zařízeních uložených v pozemních komunikacích v okrese Rychnov nad Kněžnou v roce 2020, 
č. j.: KRPH-20893/ČJ-2020-050706 ze dne 28.02.2020 včetně potvrzených grafických příloh. 

 
Při posuzování žádosti žadatele vycházel příslušný obecní úřad z listinných dokladů k žádosti 
přiložených. Posoudil žádost žadatele dle platných právních a technických předpisů, zejména podle 
ustanovení zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, správního řádu a ustanovení příslušných technických norem 
a technických podmínek. Vyjádření dotčených orgánů k žádosti žadatele byla kladná. Námitky nebo 
připomínky nebyly vzneseny. 

Správní orgán neshledal rozpor se zákonnými ustanoveními a technickými předpisy ani důvody, které 
by vyhovění žádosti žadatele bránily a stanovil přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, 
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v územních správních 
obvodech obcí Bačetín, Dobruška, Chlístov, Ohnišov, Podbřezí, Přepychy, Semechnice a Trnov 
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách havárií vodovodů a kanalizací v roce 
2020 dle grafických příloh a za výše stanovených podmínek. 
 

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

(otisk razítka) 
     
 
 
 
 
                              Ing. František Siegl 
                           oprávněná úřední osoba 
odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
                        Městského úřadu Dobruška 
 
 
Grafické přílohy: 
 Příloha 1 – Schéma B/14.2 pro označení pracovních míst v obci 
 Příloha 2 – Schéma B/24 pro označení pracovních míst v obci 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách 
Městského úřadu Dobruška, Obecního úřadu Bačetín, Obecního úřadu Chlístov, Obecního úřadu 
Ohnišov, Obecního úřadu Podbřezí, Obecního úřadu Přepychy, Obecního úřadu Semechnice 
a Obecního úřadu Trnov. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
Žádáme dotyčné úřady, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátily potvrzený dokument zpět 
zdejšímu úřadu. 
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Datum vyvěšení:  …………………………        Datum sejmutí:  …………………………... 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
………………………………………………         ……………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:                         Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: 
 
 
Razítko:                         Razítko: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 

Žadatel:  
AQUA SERVIS, a. s., se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDS: 5zjcu84 

Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát 

v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDS: urnai6d 

K vyvěšení na úřední desce: 
Městský  úřad Dobruška, Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška   
Obecní úřad Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška, IDS: 4k6apeb 
Obecní úřad Chlístov, Chlístov 8, 518 01 Dobruška, IDS: 2jnawp6 
Obecní úřad Ohnišov, Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov, IDS: rdia9d8 
Obecní úřad Podbřezí, Podbřezí 16, 518 01 Dobruška, IDS: 2vsa6p5 
Obecní úřad Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy, IDS: afrbw8w 
Obecní úřad Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška, IDS: ch2bxhv 
Obecní úřad Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov, IDS: u9ma6qn 

Ostatní: 
veřejná vyhláška 
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Příloha 1 – Schéma B/14.2 pro označení pracovních míst v obci 
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Příloha 2 – Schéma B/24 pro označení pracovních míst v obci 
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