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Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství (dále jen „správní orgán“), jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dále ve smyslu § 10 a §
11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a po předchozím
projednání věci s dotčeným orgánem Policie České republiky, tímto vydává opatření obecné povahy:
podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5, věta poslední, zákona o silničním provozu a podle vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
v návaznosti na § 171 a následující části šesté správního řádu
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/29915, III/29925 a II/299, v obci Dvůr Králové
nad Labem, Choustníkovo Hradiště, Kuks a Vlčkovice v Podkrkonoší,
která spočívá ve značení objízdné trasy pro výstavbu napojení MOK D11 a silnice č. I/37
Budou dodrženy tyto podmínky:
1. Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích; v souladu s TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“.
2. Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost
dopravního značení.
3. Zodpovědná osoba je Ing. Jiří Jehlička, stavbyvedoucí spol. PORR a.s., IČ 43005460, Dubečská
3238/36, 100 00 Praha 10, tel. 702 218 720.
Platnost vlastní přechodné úpravy: 28.10. – 17.12.2021
Návrh je zobrazen v přiložené situaci umístění dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto
opatření obecné povahy (1 příloha).
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Odůvodnění:
Předmětem tohoto opatření obecné povahy je značení objízdné trasy pro výstavbu napojení MOK
D11 a silnice č. I/37, jehož návrh zpracoval správní orgán v pozici orgánu státní správy stanovujícího
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Základním podkladem pro toto opatření je žádost ze dne 11.10.2021, kterou podala společnost PORR
a.s., IČO 430 05 560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 zastoupena na základě plné moci panem
Jaroslavem Michkem, IČO: 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice.
Přechodná úprava provozu je v tomto případě stanovena postupem podle § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu formou „zkráceného řízení“, neboť cesta ke stanovení přechodné úpravy provozu
(oproti úpravě místní) je pružná a jednoduchá (Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy
a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení).
Správní orgán toto opatření projednal s dotčeným orgánem podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona
o silničním provozu. Souhlasné stanovisko vydal příslušný orgán Policie České republiky, dopravní
inspektorát Trutnov dne 13.10.2021 pod č.j.: KRPH-95079/Čj-2021-051006-VJ.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Ve smyslu § 101a až 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný
přezkum u soudu.
Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že
dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami. Stanovení přechodné
úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření správního
orgánu vyžadované zvláštními předpisy.
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy pro stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Bc. Kateřina Butová
odborná referentka
oddělení dopravy
a silničního hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup po dobu 15 dnů.
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Přílohy a nedílné součásti stanovení přechodné úpravy provozu:
Dopravně inženýrská opatření

Rozdělovník
Žadatel:
1. Jaroslav Michek, IČO: 68461135, Polizy 4, 503 27 Osice
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou):
2. V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se veřejná vyhláška vyvěsí na úřední desce a
současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán:
3. Policie ČR, Dopravní inspektorát, Horská 78, 541 01 Trutnov (KRPH-95079/Čj-2021-051006VJ.)
Dotčený subjekt:
4. Město Dvůr Králové nad Labem, odbor OEMM, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem
5. Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500
02 Hradec Králové
6. Krajský úřad Královéhradeckého kraje a.s., odbor dopravy a silničního hospodářství,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
7. Obec Choustníkovo Hradiště, IČO: 00277932, Choustníkovo Hradiště 102, 544 42
Choustníkovo Hradiště
8. Obec Kuks, IČO 00278025, Kuks 12, 544 43 Kuks
9. Obec Vlčkovice v Podkrkonoší, IČO 00278459, Horní Vlčkovice 105, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem
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