ODBOR DOPRAVY
VÁŠ DOPIS ZN.:

21.3.2017
SZ MMHK/052890/2017 OD1/Rou
MMHK/110958/2017

ZE DNE:
SPIS. ZN.:
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

Miroslav Roubínek
495707817
Miroslav.Roubinek@mmhk.cz

DATUM:

21.6.2017

Veřejná

Správa silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

vyhláška

opatření obecné povahy

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném
znění (dále jen zákona), dle ustanovení § 77 odst. 1) písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává

opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v obci Lejšovka
Magistrát města Hradec Králové odbor dopravy, po předchozím písemném vyjádření dotčeného
orgánu státní správy Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, vydaného pod č.j. KRPH 30054 - 2/ČJ - 2017 - 050206 ze dne 25.4. 2017,
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stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., dopravní
značení a dopravní zařízení pro místní úpravu provozu na následující komunikaci silnici III/2995 u čp.
50 v obci Lejšovka:
- dle plánku č.1.
komunikace silnice III/2995 u čp. 50 v obci Lejšovka - viz situační výkres.
Pro umístění dopravního značení použijte orientačně návrh dopravního značení přílohu č. 1 s
přednostním zohledněním TP65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, zákona č.
361/2000 Sb. a vyhlášku č. 294/2015 Sb.

Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení a dopravního zařízení: základní rozměrová řada
Dopravní značení k posunutí: viz příloha
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: trvale od uplynutí vývěsní doby příslušného opatření obecné povahy - do doby
realizace opravy svahu včetně komunikace.
Důvod: sesuv svahu u čp. 50
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - p. Josef Jirsák.

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:
1) Dopravní značení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, který je nedílnou součástí tohoto
stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo
s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu
komunikace.
3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky
bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího
okraje zpevněné krajnice).
4) Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě a tyto nesmějí být
dotčeny.
6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015
Sb., ČSN 01 8020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích CDV Brno 2002, schválené MDS ČR, pod č.j. 2816/02-120 ze dne
20.září 2002.
7) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení.
8) Instalace svodidla bude provedena způsobem, aby byla zachována šířka komunikace min.
3m.
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Odůvodnění:
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové požádala dne 21.
3. 2017 o stanovení dopravního značení na komunikaci silnici III/2995 u čp. 50 z důvodu sesuvu
svahu u čp. 50. Dne 17.5.2017 byl doručen formou veřejné vyhlášky návrh opatření obecné povahy a
dnem 18.5.2017 začala běžet 30 denní lhůta na podání námitek. Tato lhůta dne 16.6.2017 uplynula,
aniž by byly námitky uplatněny. Správní orgán tedy vydává toto opatření obecné povahy, neboť je
zřejmé, že stanovení dopravního značení je v souladu s žádostí Správy silnic Královéhradeckého
kraje p.o. a s veřejným zájmem.
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo
doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Miroslav Roubínek
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:
Příloha:
- situační plánek

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po
dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem,
umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org.
Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne ..................................

…………………………………………..

…………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
sejmutí

podpis oprávněné osoby potvrzující

razítko

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné povahy
a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
………………………………………….

Magistrát města Hradec Králové a Obec Lejšovka tímto ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního
řádu žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce a elektronické desce úřadu
po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení opatření obecné povahy, opatřené potvrzením o
vyvěšení a sejmutí na odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové.

Obdrží:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
OBEC LEJŠOVKA, IDDS: 2gxbhd2
Magistrát města Hradec Králové, IČ 00268810, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502
00 Hradec Králové

Vypraveno dne:
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