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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, silniční hospodářství, jako věcně 
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu 
a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně 
přístupných účelových komunikacích (dále jen "příslušný obecní úřad") dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") a jako místně příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností dle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, v jehož územním 
obvodu se dotčená pozemní komunikace nachází, a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 
písm b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), 
na základě žádosti společnosti VODOEKOSTAV s. r. o., IČ: 498 14 052, se sídlem Černilovská 25, 
500 03 Hradec Králové – Rusek (dále jen "žadatel"), o stanovení přechodné úpravy provozu 
na silnicích II. nebo III. třídy, na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích, doručené zdejšímu úřadu dne 03.10.2019  

stanoví 
dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, 

v souladu s ust. § 171 a § 173 správního řádu 
a po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, 

dopravním inspektorátem Rychnov nad Kněžnou (dále jen "policie"), která vydala stanovisko 
č. j. KRPH-98950/ČJ-2019-050706 ze dne 07.10.2019, 

 

přechodnou úpravu provozu  
 
umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci na pozemku 
parc. č. 17/1 v obci a katastrálním území České Meziříčí a na silnicích II/308, III/30815, III/30818 
v katastrálních územích České Meziříčí a Rohenice z důvodu značení uzavírky silnice III/30818 v ulici 
Boženy Němcové v obci České Meziříčí a objízdné trasy po dobu realizace akce „Splašková 
kanalizace v ul. B. Němcové“, v rozsahu dle grafické přílohy, která je přílohou a součástí stanovení. 
 
Termín/doba platnosti úpravy:            od 29.10.2019 do 31.01.2021 
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Dopravní značení proveďte jako:        přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení 
Provedení dopravního značení:         přenosné, retroreflexní 
Velikost dopravního značení:             základní rozměrová řada 
Umístění dopravního značení:            dle grafické přílohy (součást stanovení) 
 
Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy:  
Miroslav Dědek - stavbyvedoucí, č. tel.: 773 691797, VODOEKOSTAV s. r. o., IČ: 498 14 052, 
Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek. 
 

Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu: 
1. Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a umístěno dle schválené grafické 
přílohy stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou (dále jen "policie"), č. j. KRPH-98950/ČJ-2019-
050706 ze dne 07.10.2019, která je součástí stanovení a dle technických podmínek TP 66 "Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích". 

2. Žadatel dodrží podmínky závazného stanoviska policie ke zvláštnímu užívání č. j. KRPH-
98950/ČJ-2019-050706 ze dne 07.10.2019. 

3. Pro přechodné dopravní značení budou použity přenosné retroreflexní dopravní značky základní 
velikosti dle ČSN EN 12899-1 umístěné na sloupcích nebo stojanech. Přenosné sloupky nebo 
stojany budou červenobíle pruhované. Spodní okraj přenosné dopravní značky musí být nejméně 
0,6 m nad niveletou vozovky komunikace.  

4. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledových poměrů 
křižovatek. K vyznačení objízdných tras bude v rámci možností a vhodnosti využito pevných 
sloupků, jelikož uzavírka je na delší dobu a neustále dochází ze strany občanů k manipulaci 
a odstraňování tohoto značení. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby 
nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr).  

5. Žadatel zajistí bezpečnost chodců dle souvisejících předpisů a norem (výkopy opatřit zábranami, 
za snížené viditelnosti osvětlit, atd.). 

6. Veškeré přechodné dopravní značení zajistí žadatel na vlastní náklady.  
7. Umístění přechodného dopravního značení zajistí žadatel v součinnosti s odbornou firmou.  
8. Stávající trvalé dopravní značení, které by bylo v kolizi s přechodným dopravním značením, 

je nutné zakrýt. Po odstranění přechodného dopravního značení bude odkryto. 
9. Žadatel zodpovídá za průběžnou kontrolu stavu přechodného dopravního značení a jeho řádnou 

údržbu po celou dobu trvání přechodné úpravy. Případné závady bude bezodkladně odstraňovat. 
10. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě na požádání předloženo 

kontrolním orgánům.  
 

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí si vyhrazuje právo toto stanovení změnit 
nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.  

 
Odůvodnění 

 
Příslušný obecní úřad obdržel dne 03.10.2019 žádost žadatele o stanovení přechodné úpravy provozu 
umístěním přechodného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci na pozemku parc. č. 17/1 
v obci a katastrálním území České Meziříčí a na silnicích II/308, III/30815, III/30818 v katastrálních 
územích České Meziříčí a Rohenice z důvodu značení uzavírky silnice III/30818 v ulici Boženy 
Němcové v obci České Meziříčí a objízdné trasy po dobu realizace akce „Splašková kanalizace 
v ul. B. Němcové“, v rozsahu dle grafické přílohy, která je přílohou a součástí stanovení. 

K žádosti žadatele bylo přiloženo a je součástí spisu: 
 grafické přílohy:  

 mapová příloha se zakreslením uzavírky silnice III/30818 a objížďky – 1 x A4, 
 situační výkres širších vztahů, č. výkresu C.1, měřítko 1 : 10000 – 1 x A4, 
 celkový a koordinační výkres, č. výkresu C.2.1, měřítko 1 : 500 – 3 x A4, 
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 výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 5061, 
obchodní firma VODOEKOSTAV s. r. o., IČ: 498 14 052, sídlo Černilovská 25, 500 03 Hradec 
Králové – Rusek, výpis vyhotoven dne 29.08.2019, 

 stanovisko policie ke stanovení dopravního značení příslušným silničním správním úřadem 
č. j.: KRPH-98950/ČJ-2019-050706 včetně grafické přílohy ze dne 07.10.2019. 

Správní orgán žádost žadatele posoudil dle platné právní úpravy zákona o silničním provozu 
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a stanovil přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci České Meziříčí a na silnicích 
II/308, III/30815, III/30818 v katastrálních územích České Meziříčí a Rohenice, v rozsahu přiložené 
grafické přílohy a za podmínek ve výroku uvedených. 

 

Poučení 
 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 

(otisk razítka) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Ing. Lucie Novotná 
                                    oprávněná úřední osoba 
         odboru výstavby a životního prostředí, silniční hospodářství 
                                Městského úřadu Dobruška 
 
 
Grafická příloha:  
 úprava přechodného dopravního značení a zařízení na pozemních komunikacích z důvodu 

uzavírky silnice III/30818 – 1 x A4 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského 
úřadu Dobruška, Obecního úřadu České Meziříčí a Obecního úřadu Rohenice. Opatření obecné 
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Žádáme dotyčné úřady, aby neprodleně 
po sejmutí z úřední desky vrátily 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: 

Žadatel: 
VODOEKOSTAV s. r. o., Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek, IDS: 98ga5f3 

Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní 

 inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, IDS: urnai6d 

K vyvěšení na úřední desce: 
Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
Obecní úřad České Meziříčí, Boženy Němcové 61, 517 71 České Meziříčí 
Obecní úřad Rohenice, Rohenice 62, 517 71 České Meziříčí 

Ostatní: 
veřejná vyhláška 
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