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Městský úřad Dobľuška, odbor výstavby a žĺvotníhopľostředí, silničníhospodářství
jako věcně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pťtsobností pro stanovení místní
apřechodné úpravy provozu aĺňitízaŕízenípro provozní informace nasilnicích II. a III.
třídy, místníchkomunikacích a veřejně příStupných ričelových komunikacích dle ust. $ 77
odst. l písm. c) a $ l24 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb', o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''zákon
o silničnímprovozu'') a jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnostídle
ust. $ l l odst. l písm. b) zákona č.500/2004 Sb.' správní ŕád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ''správní řád''), (dále jen ''silničnísprávní úřad''). v jehoŽ územním obvodu
se dotčená pozemní komunikace nachá,zí. na základě žádosti obce Podbřezí,IČ:005 79 3l9,
se sídlem Podbřezí l6, 5l8 03 Podbřezí (dále jen ''Žadatel'')' ostanovení místnírĺpravy
pľovozu na účelovékomunikaci, doručenézdejšímu úřadu dne 19.09.2017

navľhuje
dle ust. $ 77 odst. 5 a 6 zákona o silničnímprovozu
v souladu s ust. $ l7l a $ l72 správního řádu

místníúpľavupľovozu
na veřejně přístupnéúčelovékomunĺkacĺ (polní cestě) na pozemku paľc. č. 304ó v obci
a katastr. (tzemí Podbřezí, za dáIe uvedených podmínek' z důvodu omezení provozu
motoľových silničníchvozidel na této komunikaci a vymezení oprávněného okruhu jejích
uživatelůumístěnímtľvaléhodopravního značenív rozsahu:

-

svislé dopľavní značky č. B 11 Zálkaz vjezdu všech motorových vozĺdel s dodatkovou
tabulkou č. E 13 s textem: '' Mimo dopľavní obsluhy '' na vjezdu na tuto komunikaci
u Motelu Skalka v obci Podbřezí
dle grafícképřílohy, která je součástí stanovení.

Teľmíďdoba platnosti úpravy:
Pozemní komunĺkace:

TRVALE

_ bez časovéhoomezení
účelovákomunikace (polní cesta)
na pozemku paľc. č. 3046 v obci a katastr. územíPodbřezí

a,

ĺ.'.!'ľ.....

pĺacomĘ herý konrnni pĺorcď:
povahýénoan|iimcnÍ

Uselďmísto:

na vjezdu na komurrikaci u Motelu Skalka v obci Podbŕezí
Pľovedenídopravního značení:
rvalé, retroľeflexní
Velikost dopravního značení:
základní rozměľová řada
Umístěnídopľavního značení:
viz grafická pffloha (součást návrhu)
Důvod:
omezení provozu motorových silničníchvozidel na předmětné komunikaci
a v y mezení opľávněn ého o kruhu j ej ích uži vatel ů
osoba odpovědná za ŕádnépľovedení ripľavy a dodľženípodmínek pro její stanovení:
obec Podbŕezí,IČ:00579 319' Podbřezí |6,5l8 03 Podbřezí. jednajícĹpanem Antonínem
Novotným - staľostou obce, č. tel': 494 666 Ż20,606 828 507

Podmínky pro stanovení místníúpľavypľovozu:

l.

Ż'

3'
4'
5.

Trvalé dopľavníznačeníbude provedeno v souladu s vyhláškou č. Ż94lŻ0l5 Sb., kteľou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a umístěno dle schválené
grafické přflohy stanoviSka Kľajského ředitelství policie Královéhradeckého kľaje,
dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 0l Rychnov
nad Kněžnou (dále jen "policie'')' čj. KRPH-84057lČI-ŻOl7-050706 ze dne l5'09.20l7,
kteľá je součástí návľhu stanovení, technických podmínek TP 66 "Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích''' tII. vydání, schválených MD Čn
dne l2.03.20l5 pod č,j' ŻlĺŻus-l20-TN/l' s účinnostíod 0l .04'Ż0L5, slovnfüo popisu
uvedeného v tomto stanovení a Čstĺ0l8020'
Pro nově umisťované trvalé svislé dopľavníznačeníbudou pouŽity rertoreflexní dopravní
značky základní velikosti dle ČSN 0l8020 umístěnénaSamostatných sloupcích nebo
konstrukcích bílébarvy nebo s metalizovaným povrchem v betonových patkách
v minimální vzdálenosti l,5 m od tělesa komunikace tak, aby nezasahovaly
do průjezdního pľofilu komunikace. Dopravní značenía jeho jednotlivé části (značka.
uchycení' sloupek' patka) musí bý schváleného typu.
Instalaci dopravního značenízajistí Źadatel v součinnosti s odbornou firmou'
Poŕízení,odbornou instalaci a umístěnídopravního značenízajistí na svůj náklad
a odpovědnost žadatel a dále je povinen je pravidelně kontrolovat, trvale udržovat
a obnovovat.
Pri instalaci dopľavního znač,enínesmí být dotčeny inženýrské sítě.

odúvodnění
obec Podbřezí,IČ:005 79 319, Podbřezí 16,518 03 Podbŕezípoźád'ala silničnísprávní úřad
o stanovení místníúpravy provozu na veřejně přístupné účelovékomunikaci (polní cestě)
na pozemku parc. č. 3046 v obci a katastr. űzemí Podbřezí z důvodu omezení provozu
motorových silničníchvozidel na této komunikaci a vymezení oprávněného okruhu jejích
uži vatel ů umístěním trvalého dopľavníhoznačení.

K žádosti žadatele byly přiloženy a jsou součástíspisu:

-

_

_

grafická příloha s vyznačenímsituačního umístění trvalého dopravního značení'
souhlas obce Podbŕezí, IČ:005 79 319, Podbřezí 16,5l8 03 Podbřezí s umístěním
dopravní značky č. B 1 I Zál<az vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou
č. E 13 s textem: '' Mimo dopravní obsluhy '' u Motelu Skalka na nově rekonstruované
polní cestě parc. č. 3046 v katastr. (lzemí a obci Podbřezí č. j.: oUP/756l20I7lP ze dne
18.o9.Ż0I7 včetně gľaficképřílohy,
Doložení údajůo změně úpravy pľovozu na pozemní komunikaci obce Bílý ÍJjezd,'
tC: 002 74704, Bílý Ujezd 4Ż,5l8 0ĺ Dobľuškač. j.: Ż0612017 ze dne 10.10.2017,
výpis z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Kľálovéhradecký kľaj,
Katastľálním pracovištěm Rychnov nad KněŽnou' pro pozemek parc. č. 3046 v katastr.
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Ĺlzemí Podbřezí (7Ż3398). pľokazujícístav evidovaný k datu l8.09.20l7 včetně výŕezu

-

snímku pozemkové mapy S barevným vyznačenímpředmětného pozemku'
stanovisko policie ke stanovení dopľavního značenípříslušným silničnímspľávním úřadem
č j' KRPH-8 4057lČJ-ŻO17-050706 ze dne t5.O9.ŻOI7 včetně grafické pľílohy.

Rekonstrukcí polní cesty (účelovékomunikace) na pozemku parc. č. 3046 v katastľ. území
Podbřezí vznikla asfaltová komunikace o šíři3,5 m s výhybnami určená pľo obhospodařování
okolních pozemků. V rámci stavebních tiprav polní cesty nebyla řešena úprava pľovozu
na této komunikaci dopravním značením.Vzhledem k vyústěníúčelovékomunikace v obci
Podbřezí v místě křiŽovatky silnice č. vL4 s dalšímisilnicemi III. třídy a narůstajícímu
pľovozu na silnici I. třídy je účelovákomunikace stále více vyużívána účastníkysilničního
provozu jako pohodlné a přímékomunikační spojení mezi obcemi Podbřezí a Hľoška'
Komunikace však nikdy nebyla a ani po provedené rekonstrukci není uľčenapľo průjezd
vozidel běźllésilničnídopravy ani svými technickými parametry podmínkám této dopravy
nevyhovuje.

Navrhovanou úpravou provozu chce obec, jako vlastník předmětné komunikace, ľovněŽ
by' při nehodě na silnici č,' v14 v úseku mezi obcemi Podbřezí a Bílý
Ujezd, mohla bý účelovákomunikace vyuŽívána účastníkysilničníhopľovozu, znalými
místníchpoměru, jako vhodná objízdná tľasa.

pŤedejít situaci' kdy

Správní orgán Žádost žadatele posoudil dle platné právní ripravy zákona o silničnímpľovozu
a vyhlášky č. Ż94ĺŻol5Sb.' kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích' a navrhl stanovení místníúpravy provozu umístěním trvalého dopravního
značenína shora uvedené pozemní komunikaci v rozsahu odsouhlaseném dotčenými orgány
s umístěním dle přiloŽené mapové přílohy a za podmínek ve výrokové části uvedených.
JelikoŽ jsou silničnímusprávnímu oľgánu dobře známy místní poměry a žádost Žadatele
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované dopľavní úpľavy,upouští
odmístního šetření a ústníhoprojednání návrhu a dle $ 172 odst. t) správního řádu
v y z ý v d návrhem opatření obecné povahy dotčenéosoby, aby k návrhu místníúpravy
provozu na předmětné komunikaci podávaly připomínky nebo námitky a to nejpozději
do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Poučení
K návrhu opatření obecné povahy můžekdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou

být opatřením obecné povahy přímo dotčeny' uplatnĺt u správního orgánu písemné
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-litak
správní orgán, i jiné osoby. jejichŽ oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, mohou podat proti návľhu opatření obecné povahy písemnéodůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu
nelze pľomĺnout.
(oti sk úředního r azítka)

Ing.František Siegl
referent odboru výstavby a životníhoprostředí
Městského úřadu Dobruška
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Prílohy:
gľafická plĺ1oha s vyznačenímsituačníhoumístění trvalého dopľavního značení_

_
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Toto opatření obecné poYahy musí být vvvěšeno po dobu 15_ti dnů na úřednídesce
Městského úřadu Dobľuška, obecního rĺřadu Podbřezí a obecního riřadu Bílý Újezd.
dotčenéúřady, aby neprodleně po sejmutí z úřednídesky vrátily potvrzený dokument

Ż1rdárme

zpět zdejšímuúřadu.

Datum vyvěšení
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Datum sejmutí
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Současně úřad pro vyvěšenía podání zprávy o vyvěšení potvrzuje' Že toto oznámení bylo
zveřej něno způsobem um oŽňuj ícímdálkový prístup'

Podpis oprávněné osoby, potvľzujícívyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:

Razítko

Razítko

obdrží:
ucastnrct rlzenr:
obec Podbřezí, Podbřezí 16, 518 03 Podbřezí,ID DS: 2vsa6p5
Dotčenéorgóny:

Krajské ředitelství policie Kĺálovéhradeckého kľaje' územníodbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát v Rychnově nad KněŽnou, Zborovská l360, 516 0l Rychnov
nad Kněžnou ID DS: urnai6d

Na vědomí:
obec Bílý Újezd',Bílý Újezd,42, 5I8 01 Dobruška, ID DS: k6iaugz
K vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Dobruška, Náměstí F. L. Věka 1 1, 5l8 01 Dobruška
obecní úřad Bílý ĺJjezd', Bílý Újezd 42,5I8 01 Dobruška, ID DS: k6iaugz
obecní úřad Podbřezí,Pođbiezíl6, 518 03 Podbřezí, ID DS: 2vsa6p5
ostatní:
veřejná vyhláška
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