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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") a jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. 
§ 124 odst. 6 zákona o silničním provozu (dále jen "příslušný obecní úřad"), v jehož územním 
obvodu se dotčená pozemní komunikace nachází, 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 ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s., 
IČ: 275 02 988, se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové (dále jen "žadatel"), o stanovení 
přechodné úpravy provozu na silnici II. nebo III. třídy nebo na místní komunikaci, doručené 
zdejšímu úřadu dne 23.01.2020   

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

v souladu s ust. § 171 a § 173 správního řádu 
a po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, 

dopravním inspektorátem Rychnov nad Kněžnou (dále jen "policie"), která vydala stanovisko 
č. j. KRPH-3663/ČJ-2020-050706 ze dne 17.01.2020 

 

přechodnou úpravu provozu 
 

umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na silnicích II. a III. tříd ve správním 
obvodu Městského úřadu Dobruška jako obce s rozšířenou působností (dále jen ORP Dobruška) 
z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků stavby a bezpečnosti silničního provozu při provádění  
údržby, měření a lokálních výsprav na silnicích II. a III. tříd v extravilánu a intravilánu obcí v roce 
2020. 
 
Termín/doba platnosti úpravy:            od 01.02.2020 do 31.12.2020 
Dopravní značení proveďte jako:    přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení,  
     světelné signály            
Provedení dopravního značení:         přenosné, retroreflexní 
Velikost dopravního značení:             základní rozměrová řada 
Umístění dopravního značení a zařízení:     dle schválených schémat dle TP 66 
 v obci:  B/1, B/2, B/3,  B/4, B/5.1, B/7, B/13, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, 
 mimo obec: C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, C/8, C10c, C/11, C/12, C/13. 
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Organizace/osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, p. Petr 
Čapek – vedoucí závodu Rychnov nad Kněžnou, č. tel. 606 073 854,  
příslušní vedoucí organizačních středisek Dobruška, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orl. horách. 
 
Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 
1. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a umístěno dle stanoviska policie 
č. j. KRPH-3663/ČJ-2020-050706 ze dne 17.01.2020 a dle technických podmínek TP 66 "Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" ze dne 12.12.2003. 

2. Před zahájením prací na konkrétních silnicích bude vždy vyrozuměn (telefonicky, e-mailem) 
Dopravní inspektorát policie České republiky v Rychnově nad Kněžnou a Městský úřad 
Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství (silniční správní úřad) 
z důvodu posouzení vlivu prací na bezpečnost a plynulost silničního provozu s ohledem 
na intenzitu dopravního zatížení v daném okamžiku. 

3. Pro přechodné dopravní značení budou použity přenosné rertoreflexní 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.  

4. Snížení rychlosti před pracovním místem je nutné provést postupně (např. 70, 50, 30) 
a za pracovním místem je nutné umístění ukončení zákazu (např. umístění DZ č. B 20b, B 26). 

5. Dopravní značení, zařízení a světelné signály budou umístěny tak, aby netvořily případně 
překážku rozhledových poměrů křižovatek. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, 
aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr).  

6. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené 
viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, 
případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního 
stavu. 

7. Veškeré přechodné dopravní značení a zařízení zajistí žadatel na vlastní náklady.  
8. Stávající trvalé dopravní značení, které by bylo v kolizi s přechodným dopravním značením, 

je nutné zakrýt.  
9. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud stavba bude ukončena dříve, než je uvedeno 

v tomto stanovení je nutné přechodné dopravní značení odstranit a trvalé dopravní značení, které 
bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt. 

10. Žadatel zodpovídá za průběžnou kontrolu stavu přechodného dopravního značení a jeho řádnou 
údržbu po celou dobu trvání přechodné úpravy. Případné závady bude bezodkladně odstraňovat. 

11. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě na požádání předloženo 
kontrolním orgánům.  

12. Za splnění podmínek a řádné provedení místní úpravy provozu odpovídá žadatel. 

 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit 
nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.  

 

Odůvodnění 

Příslušný obecní úřad obdržel dne 23.01.2020 žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu 
umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu 
ORP Dobruška z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků stavby a bezpečnosti silničního provozu při 
provádění  údržby, měření a lokálních výsprav na silnicích II. a III. tříd v extravilánu a intravilánu 
obcí v roce 2020. 

K žádosti žadatele bylo přiloženo a je součástí spisu: 
 stanovisko policie k užití dopravních značek při přechodné úpravě provozu na pozemních 

komunikacích při činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami na silnicích II. a III. 
třídy v okrese Rychnov nad Kněžnou v roce 2020 č. j. KRPH-3663/ČJ-2020-050706 ze dne 
17.01.2020. 
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Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy zákona o silničním provozu, vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a platných 
technických podmínek a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, 
za podmínek ve výroku uvedených. 

 
Poučení 

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

(otisk razítka) 
     
 
 
 
 
 
 
 
                                       Ing. Lucie Novotná 
                                    oprávněná úřední osoba 
         odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
                                Městského úřadu Dobruška 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách 
Městských úřadů Dobruška a Opočno a Obecních úřadů Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí 
Deštné v Orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota, Mokré, 
Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Pohoří, Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněžné, 
Trnov a Val. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
 
 
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: 
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Obdrží:  

Žadatel:  
Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IDS: p8bghw3 

Dotčené orgány: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov 

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

Na vědomí:  
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím 

 správce zajišťujícího výkon vlastnických práv: Správa silnic Královéhradeckého kraje, 
 příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice, 
 IDS: 6m8k8ey 

K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Dobruška, Náměstí F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
Městský úřad Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno 
Obecní úřad Bačetín, Bačetín 100, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Bohdašín, Bohdašín 21, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad Deštné v Orlických horách, Deštné v Orl. horách 61, 517 91 Deštné v Orl. horách 
Obecní úřad Dobré, Dobré 150, 517 93 Dobré 
Obecní úřad Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Chlístov, Chlístov 8, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Janov, Janov 30, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Kounov, Kounov 51, 517 92 Kounov u Dobrušky 
Obecní úřad Králova Lhota, Králova Lhota 30, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad Očelice, Očelice 9, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad Ohnišov, Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov 
Obecní úřad Olešnice v Orl. horách, Olešnice v Orl. 8, 517 83 Olešnice v Orl. horách 
Obecní úřad Podbřezí, Podbřezí 16, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy 
Obecní úřad Rohenice, Rohenice 62, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad Sedloňov, Sedloňov 155, 517 91 Deštné v Orlických horách 
Obecní úřad Semechnice, Semechnice 129, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad Sněžné, Sněžné 125, 51801 Dobruška 
Obecní úřad Trnov, Trnov 32, 517 33 Trnov 
Obecní úřad Val, Val 26, 518 01 Dobruška 

Ostatní: 
veřejná vyhláška 
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