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Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování' silniční správní úřad,
podle $ 77 odst'1 písm'a) a Ş 124 odst.6 zákona c. 361/2000 Sb', o provozu na pozemních
komunikacích, Ve znění pozdějších předpisů, na základě żádosti společnosti

Městský úřad Vrchlabí
odbor rozvoje města a územního plánování

SilničnÍ správní úřad
Zámek 1,543 0'l Vrchlabí
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Ve Vrchlabí 1 1.9.2019

ČL: oRĺvlĺĺ 031 6/20'l 9-8
Vyřizuje: Hana Bajerová
Tel.: 499 405 334

tel.: 499 405 334
fax: 499 405 310

Vodohospodářské stavby s.r.o., KřiŽíkova 2393, 415 99 Tepli
7.8.2019, vydává v souladu s ust. Ş 171 a násl. zák.c. 500/2004
pozdějŠích předpisů toto

opatření obecné povahy
c. 33/2019
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na silnici lll295 a lll/2953 v k.ú. Dolní Branná v souvislostise stavbou ,,Zâruć,ni oprava Vozov ky
lll295". Stávajĺcĺ DZ' které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryto, nebo
přeškrtnuto. V přĺpadě vzniklých nerovnostĺ v mĺstech pojĺŽděných vozidly, bude do doby
konečné úpravy povrchu ve vzdálenosti min. 50m před takovým mĺstem umĺstěna ĐZ A7a
,,nerovnost vozovky", dopIněná přĺpadně o DZ B20a(b) pro omezenĺ rychlosti průjezdu vozidel,
pokud bezpečné přejĺŽdění nerovností bude toto omezení vyŽadovat.
Za snĺžené viditelnosti bude přĺpadný výkop v tělese pozemní komunikace náleŽitě osvětlen, to
platí i pro vozidla stojĺcĺ na krajnici nebo pracovní mĺsto a jiné překážky na pozemnĺ
komunikaci. DZ bude za sniŽené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocĺ výstraŽných světel
57 dle TP66.
Vytvořené pojiŽděné hrany Íĺézovâni vozovky budou po celou dobu jejich existence
zvýraznény reflexnĺ barvou. Hrana Írézovâni bude dále označena pomocĺ dopravní značky A7b,
doplněné o dodatkovou tabulku E13 ,,Hrana łrézovâni" a E3a ,,25m" umístěné 25m před
hranou, společně s dopravnĺ značkou B20a ,,20", přĺp. ,,10". Hodnota omezenĺ bude stanovena
s ohlede na výšku a provedenĺ hrany. Za hľanou frézování bude opakováno DZ Bâoa
s hodnotou přĺpustné rychlosti v úseku stavby, přĺpadně ukončenĺ omezení rychlosti pomocĺ
B20b pokud se bude jednat o hranu frézovâní na konci úseku.
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opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěŠení

odůvodnění:

Silniční správní úřad VrchlabÍ stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu Žadatele po
projednání s Policií ČR Dopravnĺho inspektorátu v Trutnově' V souladu s ustanovením Ş 77 odst' 5
zákona o silničním provozu nedoručovaĺ zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval
dotčené osoby k podávání připomĺnek nebo námitek.
Toto stanovení není pouŽitelné samostatně, ale pouze jako součást přísluŠného rozhodnutí o
uzavírce, které v předmětné věci vydává zdejší Úřad.

Poučení:

Podle $ 173 odst. 2zâkona č. 500/2004 Sb., správní řád' ve zněnípozdějších předpisů' protiopatřenÍ
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

bajerovahana@ m uvrch I abi. cz
wwrĺv.muvrchlabi.cz

Zpracov

lČ: 002 78 475
DlČ CZOO278475
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Termín :12.9'2019 - 15.10.2019

Ukl. znak

011 2
ŚE

č. Ú.: 1 9-1 303702389/0800



/otisk úředn ĺ ho raz Ítka/

Hana Bajerová v.r.
Silniční správní úřad

obdrżí

- Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora - zástupce Žadatele
Vodohospodářské stavby s.r.o., KřiŽĺkova 2393, 415 99 Teplice - Žadatel

- Správa silnic Královéhradeckého kraje p'o., Kutnohorská 59' 500 04 Hradec Králové
- Policie ČR, Dopravní inspektorát' oŘ Trutnov
- obec Dolní Branná

Situace

Vodohospodářské stavby
e.s.

oprava vozovky lJĺ29s

oaltuxu

! iiĺ.

E
i

;J,

zpíacwcl: Bc J.'o3l.Y ĺapí$ 601514913

Ţ
ľ

lll łlĺo
o(m^t/ť

ą

Ş

ţ

Vyvěšeno:

2

Sejmuto:


