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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
Opatření obecné povahy 

 
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze zákon o silničním provozu), místně příslušný dle 
ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), v souladu 
s ust. § 171 správního řádu, na základě žádosti společnosti M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, IČ: 4219686  
(dále pouze žadatel), doručené  zdejšímu  odboru   dne  05.04.2016 dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona 
o silničním provozu 

s t a n o v í 
 

po vydání kladného stanoviska Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu 
v Rychnově nad Kněžnou č.j.: KRPH-15-55/ČJ-2016-050706, ze dne 04.04.2016   

přechodnou úpravu provozu 
na silnicích II a III. třídy, na místních komunikacích v obci České Meziříčí a Králova Lhota a na účelové 
komunikaci nacházející se v areálu cukrovaru - pozemní komunikace dotčené uzavírkou silnice č. III/30815 v 
obci České Meziříčí a objížďkami vše ve správním území obce s rozšířenou působností Dobruška, a to 
umístěním přechodného dopravního značení a zařízení v tomto rozsahu:  
 

viz. příloha, která je součástí spisu 
 

Dopravní značení a zařízení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 
Provedení dopravního značení: retroreflexní 
Pozemní komunikace: viz. příloha 
Úsek: viz. příloha 
Platnost úpravy:  od 25.04.2016 do 31.07.2016 (příp. dle termínu uvedeného v rozhodnutí o uzavírce) 
Důvod: označení uzavírky silnice výše popsané a objízdných tras, včetně opatření na těchto trasách  
Osoba/organizace odpovědná za řádné provedení úpravy: žadatel - Václav Špryňar - stavbyvedoucí, tel: 602 
167 282  
 

Další podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 
1. Dopravní značení a zařízení, umístěte dle policií schválených příloh, které je součástí spisu, nebo podle 
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení a dle TP 66 a příslušných norem. 
2. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích nebo stojanech, které jsou červenobílé pruhované 
a jsou přenosné. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 0,6 m nad niveletou vozovky.  
3. Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s tímto přechodným stanovením je nutné zakrýt apod. 
4. Dopravní značení a zařízení  bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích a budou dodrženy zásady umísťování dle technických podmínek 
TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání , schválených MD ČR  
pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze  dne 12.03.2015, s účinností od 01.04.2015 a ČSN  018020. Budou  použity 
retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN 018020. 
5. Umístěné dopravní značení a zařízení bude kontrolováno a řádně udržováno, zjištěné závady budou 
neprodleně odstraněny. Odborné umístění přechodného dopravního značení a zařízení zajistí žadatel. 
6. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud stavební práce budou ukončeny dříve než termín uvedený 
v tomto stanovení je nutné  stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které 
bylo v kolizi s přechodným značením odkrýt. 
7. Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo 
doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. 
8. Přechodná úprava může být provedena pouze pokud bude vydáno rozhodnutí o uzavírce silnice č. III/30815 v 



obci České Meziříčí a pokud nabude právní moci stavební povolení vydané pod č.j.: PDMUD 6758/2016, 
spisová značka:  MUD 197/2016 OVŽP/LL, ze dne 21.03.2016, evid. č. 10. 16. (předpoklad 21.04.2016). 

 

Odůvodnění 
 

Společnost M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, IČ: 4219686, požádala Městský úřad Dobruška, odbor 
výstavby a životního prostředí o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, dále na místních 
komunikacích v obci České Meziříčí a Králova Lhota a na účelové komunikaci nacházející se v areálu cukrovaru 
- pozemní komunikace dotčené uzavírkou silnice č. III/30815 v obci České Meziříčí a objížďkami vše ve 
správním území obce s rozšířenou působností Dobruška (viz. příloha). Důvodem je označení uzavírky silnice 
výše popsané, dále objízdných tras a opatření na těchto trasách v souvislosti s prováděním stavby pod názvem: 
„III/30815 České Meziříčí" ETAPA II. v rámci vydaného stavebního povolení dne 21.03.2016 pod č.j.: 
PDMUD 6758/2016 (ETAPA 2), předpokládané nabytí právní moci dne 21.04.2016. 
 
K žádosti byly doloženy situační náčrty se zákresem přechodné úpravy provozu, kladné stanovisko Krajského 
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v Rychnově nad  Kněžnou, vydané pod 
č.j.: KRPH-15-55/ČJ-2016-050706, ze dne 04.04.2016 a souhlas vlastníka účelové komunikace nacházející se v 
areálu cukrovaru, k tomuto návrhu. Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o 
silničním provozu a dle vyhlášky č. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a zpracoval návrh stanovení předmětné přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
viz. příloha ve shora uvedeném znění. 
 

Poučení 
 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
 
 
 
 
 
(otisk razítka) 
                          
 
Lenka Lánská 
referentka                  
                                                                                                                                             
Příloha: situační náčrt s umístěním DZ - 3 x 
 

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5-ti dnů na úředních deskách těchto úřadů: 
Městský úřad Opočno, Obecní úřad České Meziříčí, Obecní úřad Pohoří, Obecní úřad Králova Lhota, 
Obecní úřad Rohenice, Obecní úřad Mokré. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po 
vyvěšení. Žádáme každý z dotčených úřadů, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený 
dokument zpět zdejšímu úřadu.  

 
 
Datum vyvěšení:………………………………                           Datum sejmutí:………………………………... 
 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
…………………………………………………..                          …………………………………………………. 
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení:                         Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí: 
 
 
Razítko:                         Razítko: 
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Obdrží: 
M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, IČ: 4219686 
 
Na vědomí: 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 – zastupuje Správa 
silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996 
Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice, IČ: 16193741 
Obec České Meziříčí, 517 71 České Meziříčí, IČ: 274 810 

Obec Pohoří, Pohoří 186, 518 01 Dobruška, IČ: 275 263 

Obec Králova Lhota, Králova Lhota 30, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00275000 

Obec Bohuslavice nad Metují, 549 06 Bohuslavice 175, IČ: 00272493 

Obec Rohenice, 517 71 Rohenice 65, IČ: 00579246 
Obec Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziříčí, IČ: 00279131 

Město Opočno, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno, IČ: 00275191 

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Plhovská 1176, 547 45 Náchod 
Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor správní, odd. dopravy a silničního hospodářství 
SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 27502988 
 
Dotčený orgán: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát 
v Rychnově nad Kněžnou 
 
Úřady k vyvěšení:  
Městský úřad Opočno, Obecní úřad České Meziříčí, Obecní úřad Pohoří, Obecní úřad Králova 
Lhota, Obecní úřad Rohenice, Obecní úřad Mokré 
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