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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „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 “zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm.
c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), na
základě podnětu vedeného pod čj. MUTN 90593/2021 ze dne 07.10.2021 podatele kterým je
společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23,
500 04 Hradec Králové (dále též „podatel“), oznamuje, že po posouzení podnětu, jeho zaslání
k projednání dotčenému orgánu Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územnímu odboru Trutnov, dopravnímu inspektorátu, kdy se dotčený
orgán do 30 dnů od doručení návrhu stanovení nevyjádřil, má správní orgán ve smyslu ust. § 77
odst. 3 zákona o silničním provozu za to, že dotčený orgán s návrhem stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích souhlasí a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v návaznosti na
ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,
stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici II/304 v obci Libňatov, na mostě ev.č. 304-002, u domu č.p. 7, umístěním svislého
dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez „18 t“ s dodatkovou tabulkou E 13 Text nebo symbol s textem „JEDINÉ
VOZIDLO 48 t“, B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu
přesahuje vyznačenou mez „6,5 t“, B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“, A 6a Zúžená
vozovka z obou stran, P 7 Přednost protijedoucích vozidel, P 8 Přednost před
protijedoucími vozidly a dopravního zařízení Z 4a Směrovací deska se šikmými pruhy se
sklonem vlevo, Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo, včetně
umístění betonových svodidel, v souvislosti s omezením zatížitelnosti mostu a zavedení
kyvadlového provozu, v době od 19.01.2022 do 30.11.2022, dle grafického znázornění
v příloze.
Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena za podmínek:
Velikost dopravního značení :
základní rozměrová řada
Technické provedení:
retroreflexní, třída min. R 1
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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Libňatov
stavební stav mostu ev. č. 304-002 – omezení zatížitelnosti
mostu
silnice II/304 v km 5,903
od 19.01.2022 do 30.11.2022
svislé - přenosné
přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Údržba silnic Královéhradeckého
kraje, a. s., středisko Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3 – Poříčí, Bc. Milan Baxa,
tel. 728 558 746.
Dopravní značení, případně dopravní zařízení, bude provedeno přesně dle schváleného
přiloženého situačního plánku, který je nedílnou součástí tohoto stanovení, případně podle
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení, jako svislé přenosné.
V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst,
uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne
12.03. 2015 (dále jen „TP 66“).
Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním
provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ ze dne 31.07.2013.
Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
a bude dbáno o neporušenost a úplnost přenosného dopravního značení. Po ukončení prací musí
být přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných
podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo
k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad
niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude
umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.
Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou
bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto.
Po celou dobu trvání přechodné úpravy odpovídá správce pozemní komunikace za úplnost
a neporušenost přenosného dopravního značení.
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN
EN 12899-1 a ČSN 1463-1.
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Na základě podnětu evidovaného pod čj. MUTN 90593/2021, ze dne 07.10.2021, podatele, kterým
je Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec
Králové, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici II/304 v obci Libňatov, na
mostě ev.č. 304-002, u domu č.p. 7, umístěním svislého dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez „18 t“ s dodatkovou tabulkou E 13
Text nebo symbol s textem „JEDINÉ VOZIDLO 48 t“, B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez „6,5 t“, B 20a Nejvyšší dovolená
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rychlost „30“, A 6a Zúžená vozovka z obou stran, P 7 Přednost protijedoucích vozidel, P 8
Přednost před protijedoucími vozidly a dopravního zařízení Z 4a Směrovací deska se šikmými
pruhy se sklonem vlevo, Z 4b Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo, včetně
umístění betonových svodidel, v souvislosti s omezením zatížitelnosti mostu a zavedení
kyvadlového provozu, v době od 01.12.2021 do 30.11.2022, dle grafického znázornění v příloze.
Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem
o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované
přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán
návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na
úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na
úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
týká.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.
Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
(otisk úředního razítka)
Tomáš Anton v.r.
Oprávněná úřední osoba

Příloha
2 x situace
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů
na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne: ……………………..

Sejmuto dne:

…………………

……………….

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Č.j. MUTN 5139/2022

str. 4

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Libňatov,
Libňatov 148, 542 36 Libňatov
V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na
úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením
termínu vyvěšení.
Vyvěšeno dne: ……………………..

Sejmuto dne:

…………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník
Na úřední desce vyvěsí
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
- Obec Libňatov, Libňatov 148, 542 36 Libňatov
Na vědomí
- Správa silnic Královéhradeckého kraje
- Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q
Dotčené správní úřady
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d

