
M stský ú ad Dobruška 
odbor výstavby a životního prost edí 

nám. F. L. V ka 11, 518 01 Dobruška 

 
. j.:  PDMUD 7602/2018 

Spis. zn.:  MUD 1353/2018/OVŽP/FS-2  
Oprávn ná ú ední osoba: Ing. František Siegl   
E-mail:  f.siegl@mestodobruska.cz  
Telefon: 494 629 558 
Datum:  09.04.2018 
 
Žadatel: 
ALPINE Bau CZ a.s., I : 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Be vou, 757 01 Valašské 
Mezi í í  
 

 

V E  E J N Á   V Y H L Á Š K A 

Opat ení obecné povahy 
 
M stský ú ad Dobruška, odbor výstavby a životního prost edí, silni ní hospodá ství, jako v cn  
p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností pro stanovení místní a p echodné úpravy provozu 
a užití za ízení pro provozní informace na silnicích II. a III. t ídy, místních komunikacích a ve ejn  
p ístupných ú elových komunikacích (dále jen "p íslušný obecní ú ad") dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zm nách n kterých zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "zákon o silni ním provozu") a jako místn  p íslušný obecní 
ú ad obce s rozší enou p sobností  dle ust. § 124 odst. 6 zákona o silni ním provozu, v jehož územním 
obvodu se dot ená pozemní komunikace nachází, a místn  p íslušný správní orgán dle ust. § 11 
odst. 1 písm b) zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen "správní 
ád"), na základ  žádosti spole nosti ALPINE Bau CZ a.s., I : 026 04 795, se sídlem Jiráskova 

613/13, Krásno nad Be vou, 757 01 Valašské Mezi í í (dále jen "žadatel"), zastoupeného spole ností 
INKA dopravní zna ení Hradec Králové s. r. o., I : 274 78 866, se sídlem Obránc  míru 258, 503 02 
P edm ice nad Labem (dále jen "zmocn nec"), o stanovení p echodné úpravy provozu na silnici, 
doru ené zdejšímu ú adu dne 16.3.2018   
 

stanoví 
dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silni ním provozu 

v souladu s ust. § 171 a § 173 správního ádu 

p echodnou úpravu provozu       
 
− na silnici . II/298 od sil km 26,191 (hranice správního území ORP Dobruška) do sil. km 32,448 

(k ižovatka silnic . II/298 a II/304) v katastr. územích Opo no pod Orlickými horami, ánka, 
Mokré a O elice, 

− na silnici . II/304 od sil. km. 35,092 (k ižovatka silnic . II/304 a . II/298) do sil. km 41,000 
(hranice správního území ORP Dobruška) v katastr. územích Opo no pod Orlickými horami 
a P epychy u Opo na, 

− na silnici . II/308 od sil. km 12,989 (hranice správního území ORP Dobruška) do sil. km 15,877 
(k ižovatka silnic . III/30815 a . II/308 "Vrtá ek") v katastr. územích Králova Lhota u eského 
Mezi í í a eské Mezi í í, 

− na silnici . III/30815 od sil. km. 0,000 (k ižovatka silnic . III/30815 a II/298 "U Jordánku") 
do sil. km 7,823 (k ižovatka silnic . III/30815 a . II/308 "Vrtá ek") v katastr. územích Opo no 
pod Orlickými horami a eské Mezi í í,  
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− na silnici . III/30816 od sil. km 0,000 (k ižovatka silnic . III/30818 a . III/30816) do sil. km 
5,099 (k ižovatka silnic . III/30815 a . III/30816) v katastr. územích eské Mezi í í, Mokré, 
Opo no pod Orlickými horami  

− na silnici . III/30818 od sil. km 9,376 (k ižovatka silnic . III/30818 a . III/30816) do sil. km 
10,778 (hranice správního území ORP Dobruška) v katastr. území eské Mezi í í 

 
dle grafických p íloh, které jsou sou ástí stanovení. 

 
Termín/doba platnosti úpravy:                        od 16.04.2018 do 03.06.2018 
Pozemní komunikace:     silnice . II/298, . II/304, . II/308, . III/30815, . III/30816, . III/30818 
Místo/úsek/trasa:                       silnice . II/298: od sil. km 26,191 do sil. km. 32,448  
             silnice . II/304: od sil. km 35,092 do sil. km 41,000 
             silnice . II/308: od sil. km 12,989 do sil. km 15,877                                                         
             silnice . III/30815: od sil. km 0,000 do sil. km 7,832  
             silnice . III/30816: od sil. km 0,000 do sil. km 5,099 
            silnice . III/30818: od sil. km 9,376 do sil. km 10,778 
Provedení dopravního zna ení:                              p enosné, retroreflexní 
Velikost dopravního zna ení:                                základní rozm rová ada 
Umíst ní dopravního zna ení:                  dle grafické p ílohy (sou ást stanovení) 
D vod:                     zna ení objízdné trasy uzavírky silnice . II/298 po dobu realizace akce: 
                    "II/298 Ledce – Opo no, rekonstrukce komunikace – úsek Polánky nad D dinou – Ledce" 

Osoba /organizace odpov dná za ádné provedení úpravy: 
INKA dopravní zna ení Hradec Králové s.r.o., I : 274 78 866, Obránc  míru 258, 503 02 P edm ice 
nad Labem, Ing. Michal H íbek, . tel. 737 271 678 
 
Podmínky stanovení p echodné úpravy provozu: 
1. P echodné dopravní zna ení a za ízení bude provedeno v souladu s vyhláškou . 294/2015 Sb., 

kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a umíst no dle schválené 
grafické p ílohy stanoviska Policie eské republiky, Krajského editelství policie 
Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kn žnou, (dále jen "policie"), 
. j. KRPH-24963/ J-2018-050706 ze dne 15.03.2018, která je sou ástí stanovení a technických 

podmínek TP 66 "Zásady pro ozna ování pracovních míst na pozemních komunikacích". 
2. Pro p echodné dopravní zna ení budou použity p enosné rertoreflexní dopravní zna ky základní 

velikosti dle SN EN 12899-1 umíst né na sloupcích nebo stojanech. P enosné sloupky nebo 
stojany budou ervenobíle pruhované. Spodní okraj p enosné dopravní zna ky musí být nejmén  
0,6 m nad niveletou vozovky komunikace.  

3. Veškeré p echodné dopravní zna ení a za ízení zajistí žadatel na vlastní náklady.  
4. Umíst ní p echodného dopravního zna ení zajistí žadatel v sou innosti s odbornou firmou.  
5. Stávající trvalé dopravní zna ení, které by bylo v kolizi s p echodným dopravním zna ením, 

je nutné zakrýt. Po odstran ní p echodného dopravního zna ení bude odkryto. 
6. Žadatel zodpovídá za pr b žnou kontrolu stavu p echodného dopravního zna ení a jeho ádnou 

údržbu po celou dobu trvání p echodné úpravy. P ípadné závady bude bezodkladn  odstra ovat. 
7. Toto stanovení p echodné úpravy silni ního provozu musí být na míst  provád ní prací 

na požádání p edloženo kontrolním orgán m.  

M stský ú ad Dobruška, odbor výstavby a životního prost edí si vyhrazuje právo toto stanovení zm nit 
nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat ve ejný zájem.  
 
 

Od vodn ní 
 
P íslušný obecní ú ad obdržel dne 16.03.2018 žádost žadatele o stanovení p echodné úpravy provozu 
na silnicích . II/298, II/304, II/308, III/30815, III/30816, III/30818 v katastr. územích Opo no 
pod Orlickými horami, ánka, Mokré, O elice, P epychy u Opo na, Králova Lhota u eského 
Mezi í í a eské Mezi í í z d vodu zna ení objízdné trasy uzavírky silnice . II/298 po dobu realizace 
akce: "II/298 Ledce – Opo no, rekonstrukce komunikace – úsek Polánky nad D dinou – Ledce". 
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K žádosti žadatele bylo p iloženo a je sou ástí spisu: 
− stanovisko policie ke stanovení dopravního zna ení p íslušným silni ním správním ú adem 

. j. KRPH-24963/ J-2018-050706 ze dne 15.03.2018 v etn  grafických p íloh, 
− kopie plné moci spole nosti ALPINE Bau CZ a.s., I : 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno 

nad Be vou, 757 01 Valaššské Mezi í í, jako zmocnitele, ud lené spole nosti  INKA - dopravní 
zna ení Hradec Králové s. r. o., I : 274 78 866, Obránc  míru 258, 503 02 P edm ice nad Labem, 
zastoupené p. Ji ím Fantou, jako zmocn nci, k veškerým úkon m souvisejícím s dopravním 
opat ením p i akci "II/298 Ledce – Opo no, rekonstrukce komunikace" 

Správní orgán žádost žadatele posoudil dle platné právní úpravy zákona o silni ním provozu 
a vyhlášky . 294/2015 Sb., kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 
a stanovil p echodnou úpravu provozu na silnicích . II/298, II/304, II/308, III/30815, III/30816, 
III/30818 v katastr. územích Opo no pod Orl. horami, ánka, Mokré, O elice, P epychy u Opo na, 
Králova Lhota u eského Mezi í í a eské Mezi í í v rozsahu p iložených grafických p íloh 
a za podmínek ve výrokové ásti uvedených. 

 

Pou ení 
 
Proti opat ení obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního ádu podat opravný 
prost edek. 

(otisk razítka) 
     
 
 
 
 
 
 
                                 Ing. František Siegl 
referent odboru výstavby a životního prost edí, silni ní hospodá ství 
                             M stského ú adu Dobruška 
 
Grafické p ílohy: 
− zna ení objízdných tras na silnicích II. a III. t ídy ve správním území ORP Dobruška – 3 x A4 
 
Toto opat ení obecné povahy musí být vyv šeno po dobu 15-ti dn  na ú edních deskách 
M stských ú ad  Dobruška a Opo no a Obecních ú ad  eské Mezi í í, Králova Lhota, Mokré, 
O elice a P epychy. Opat ení obecné povahy nabývá ú innosti pátým dnem po vyv šení. Žádáme 
doty né ú ady, aby neprodlen  po sejmutí z ú ední desky vrátily potvrzený dokument zp t zdejšímu 
ú adu. 
 
 
Datum vyv šení:  …………………………        Datum sejmutí:  …………………………... 
 
Sou asn  ú ad pro vyv šení a podání zprávy o vyv šení potvrzuje, že toto oznámení bylo zve ejn no 
zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. 
 
 
………………………………………………         ……………………………………………. 
Podpis oprávn né osoby, potvrzující vyv šení:                         Podpis oprávn né osoby, potvrzující sejmutí: 
 
 
Razítko:                         Razítko: 
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Obdrží: 

Žadatel: 
ALPINE Bau CZ a.s., I : 026 04 795, Jiráskova 613/13, Krásno nad Be vou, 757 01 Valašské 

Mezi í í, IDS: 8hyb72q 

Dot ené orgány: 
Policie eské republiky, Krajské editelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov 

nad Kn žnou, Dopravní inspektorát v Rychnov  nad Kn žnou, Zborovská 1360, 
516 01 Rychnov nad Kn žnou, IDS: urnai6d 

K vyv šení na ú ední desce: 
M stský  ú ad Dobruška, Nám stí F. L. V ka 11, 518 01 Dobruška   
M stský ú ad Opo no, Kupkovo nám stí 247, 517 73 Opo no, IDS: kekbcaa 
Obecní ú ad eské Mezi í í, Boženy N mcové 61, 517 71 eské Mezi í í, IDS: 2s6be2w 
Obecní ú ad Králova Lhota, Králova Lhota 30, 517 71 eské Mezi í í, IDS: 6esa86x 
Obecní ú ad Mokré, Mokré 12, 517 71 eské Mezi í í, IDS: q43a56s 
Obecní ú ad O elice, O elice 9, 517 71 eské Mezi í í, ID DS: iw7ap7k 
Obecní ú ad P epychy, P epychy 5, 517 32 P epychy, IDS: afrbw8w 

Na v domí:  
INKA dopravní zna ení Hradec Králové s.r.o., I : 274 78 866, Obránc  míru 258, 503 02 P edm ice 

nad Labem, IDS: 46nb4w6 

Ostatní: 
ve ejná vyhláška 


