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Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
stanovení úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 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 zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na
základě z moci úřední nařizuje Správě silnic Královéhradeckého kraje, př.org., IČ 70947996,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního
inspektorátu, čj.: KRPH-120950/Čj-2019-051006-VJ, ze dne 28.01.2020 ve smyslu ustanovení § 77
odst. 1 písm. c) a ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, připravil stanovení opatřením
obecné povahy v rámci

stanovení trvalé místní úpravy provozu
na silnici č. III/29923 v obci Choustníkovo Hradiště od čp. 168 po čp. 88, z důvodu zvýšení
bezpečnosti užití pozemní komunikace nacházející se v souvisle zastavěném území obce, bez
souvislého chodníku, zpevněných krajnic se zatáčkami a budovami bránícími výhledu v současnosti
bez možnosti stavebně technické úpravy komunikace
Nové navržené dopravní značení:
- u čp. 168 – ke stávající A12b doplnit B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ „30“
- u čp. 88 (u samostatného sjezdu) – B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ „30“
- křižovatky – opakování B20a „30“, P2, P4 - případně P6
- připojení účel. komunikace – Z11c,d - případně Z11g
Důvod: umístění dopravního značení, z důvodů zvýšení bezpečnosti užití pozemní komunikace č.
III/29923 v obci Ch. Hradiště všemi účastníky silničního provozu.
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Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Vedoucí střediska inspektor silniční sítě cest-mistrovství Dvůr Králové n/L, Petr Valeš, za org. Správa
silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 499 320 164.
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/200 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 – 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Odůvodnění
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství nařizuje Správě silnic
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové provést na návrh trvalé místní
úpravy provozu na silnici č. III/29923 v obci Choustníkovo Hradiště od čp. 168 po čp. 88, z důvodu
zvýšení bezpečnosti užití pozemní komunikace nacházející se v souvisle zastavěném území obce,
bez chodníků, zpevněných krajnic se zatáčkami a budovami bránícími výhledu, bez možnosti
stavebně technické úpravy komunikace.
Z důvodů umístění dopravního značení ke zvýšení bezpečnosti užití pozemní komunikace č. III/29923
v obci Ch. Hradiště všemi účastníky silničního provozu.
V rámci vydaného stanovení zohlednil silniční správní úřad navrhované řešení starostou obce
Choustníkova Hradiště a počátek umístění dopravní značky omezující rychlost projíždějících vozidel
stanovil (původně k čp. 80) až k čp. 88 tak, aby omezený úsek činil smysluplný účel.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vydaný pod čj.: KRPH-120950/Čj-2020051006-VJ, ze dne 28.01.2020.
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 místní úpravu provozu ve shora uvedeném znění.
Dne 30.01.2020 byl návrh opatření obecné povahy Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem,
odborem dopravy a silničního hospodářství, vyvěšen na úřední desce městského úřadu s tím, že
dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů k návrhu opatření obecné povahy podat písemné odůvodněné
námitky.
Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani námitky.
Vyjma ústní připomínky, jež je výše odůvodněna, změnou umístění dopravní značky v počátku
platnosti omezeného úseku silnice k čp. 88.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS., v. r.
Oprávněná úřední osoba a
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství
Příloha:
1x situační plánek umístění značení
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a na Úřední desce Choustníkovo Hradiště a zveřejněno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

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

……………………………………………….
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)
1)
2)
3)

účastníci řízení:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Obec Choustníkovo Hradiště, Ch. Hradiště 102, 544 42 Choustníkovo Hradiště
ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
b) Obecní úřad Ch. Hradiště – úřední deska
II) dotčené orgány a instituce:
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
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