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Vaše podání: ze dne 07.0I.2022
Vyřizuje; Bc' Pavla Drašnerová
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p.drasneľova@nrestodobruska. cz

Počet listďpříl'ob:2lPočet listu příloh: l
Datum: 1l.01'Ż0Żz

VEŘľJI{Á vYHtÁ
opatření obecné povahy
Městský rĺřad Dobľuška, odboľ qýstavby a ävotníhoprostředí, silničníhospodářství, jako věcně
příslušnýobecní úřad obce s rozšířenou působnostípro stanovení místnía přechodné úpravy provozu
auźiti zatizęní pro provomí informace na silnicích II. a III. třídy. místníchkomunikacích a veřejně
přístupných účelovýchkomunikacích dle ust. $ 77 odst. l písm. c) zákona č. 36112000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o silničnímprovozu'') a jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnostídle ust. $
l24 odst. 6 ztlkona o silničnímprovozu (dále jen ''příslušný obecní űřad''), v jehož územnímobvodu
se dotčená pozemní komunikace nachází, a místně příslušný správní orgán dle ust. $ l 1 odst. 1 písm b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''sprármí řád''), nazákladě
žádostĺspolečnosti AQUA sERvIS, a. s., IČ: 609 |4 076, se sídlem Štembeľkova1094, 516 0l
Rychnov nad KněŽnou (dále jen ''žadatel''), o stanovení přechodné úpravy pľovozu na silnicích
II. nebo III. třídy, místníchkomunikacich a veřejně přístupných účeloýchkomunikacích' doľučené
zdejšímuúřadu dne 07.0l.202Ż

stanovĺ
dle ust. $ 77 odst. 5 zźlkona o silničnímprovozu
v souladu S ust. $ l7l a $ 173 správního řádu

přechodnou rĺpľavupľovozu
na silnĺcíchII. a III. tříd, místníchkomunikacích a veřejně přístupných účelovýchkomunikacích
ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška jako obce s rozšířenou působností(dále jen ''oRP
Dobruška'') z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silĺičníhoprovozu při opľavách haváľií
a nezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačníchzaŕízeníchuložených v pozemních
komunikacích a to umístěnímpřechodného dopravního mačenía zařizeni dle

graJicĘch příloh, které jsotl součástístanoveni.
Teľmín/doba platnosti úpľavy:
Pozemní komunikace:
Místo/úseVtľasa:
Provedení dopravního značęni a zatízęni:
Velikost dopravního mačenía zaŕizení:
Umístěnídopravního značenía zaŤizeni
:

17 .01.2022 - 31.12.2022
silnice II. a III. tříd, místníkomunikace a veřejně
přístupové účelovékomunikace
správní obvod oRP Dobruška
přenosné, retrorefl exní
zźtkladni rozměrová řada
dle schválených schémat _Bll4.2 aBlŻ4 (součást

stanovení)

Důvod:

zajiŠtěníbezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozu př'i opravách havárií
a nezbytných zásazich na vodovodních a kanalizačních zaÍizenich uloŽených
v pozemních komunikacích ve správním obvodu oRP Dobruška

oľganizace/osoba odpovědná zaŕádné pľovedenípřechodné úpľavy provozu a splnění podmínek:
Żaďatel: AQUA SERVIS, a. S., Štembeľkova|O94,516 0t Ryihnov nad Ŕncznou, kontaktní
osoba _ David Hejna _ mistr vodovodů, tel. 602 274 703

Podmínky stanovení přechodné úpravy provozu:
l. Přechodné dopľavníznać,eni bude provedeno v souladu s vyhláškou č,. Ż94l2ol5 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle platných technických
podmínek TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích'' (dále jen
''TP 66'') - dle schválených schémat Bĺ|4.Ż ''Standardní pracovní místo v prostoru KiŽovatĘ''
aBlŻ4 ''operatirmí pracovní místo na vozovce'' .
Ż. Před zahájením pľacína konkľétníchpozemních komunikacích bude vždy vyrozuměn
(telefonicky, e-mailem) Dopravní inspektorát polĺcĺeČeskéľepubliky v Rychnově nad Kněžnou
a Městský úřad Dobruška, odboľ qýstavby a životního prostředí, silničníhospodářství (silniční
správní úřad) z důvodu posouzení vlivu prací na bezpečnost a plynulost silničníhopľovozu
s ohledem na intenzitu dopľavnĺho zatíženívdaném okamžiku.
3. Żadatel zodpovídá za pruběŽnou kontľolu staw přechodného dopľavníhoznač,ęni a zaŕizeni a jeho
řádnou údržbupo celou dobu trvání přechodné úpravy. Případné závady bude bezodkladně
odstraňovat. Stávajícítrvalé dopravní značení,které by bylo v kolizi s přechodným dopravním
značením'je nutné zakrý nebo jelro platnost zrušit přeškľtnutímdle TP 66. Po odstľanění

4.
5.

přechodného dopľavníhomačeníbude odkryto.
Dopravní znač,ęnía zaŕizeni budou umístěny tak, aby netvořily případně překážku rozhledových

poměru křiŽovatek. ZnačĘumístěnéna podstavcích budou zajištěny tak, aby nedocházelo vlivem
klimaticĘch podmínek (zejména větru) k jejich pádu.
Pľo přechodné dopravnĺ zračeníbudou pouŽiĘ přenosné rertoreflexní dopravní značĘzákladní
velikosti dle ČSN EN l2899-l umístěnéna sloupcích nebo stojanech dle uit. 3.3.2 TP 65 ',Zásady

pro dopravní mačenína pozeÍnních komunikacích". Přenosné sloupĘ nebo stojany budou
čeľvenobílepruhované. Spodní okľaj přenosné dopravní značĘ musí být nejméně 0,6 m

6.
7.

nad niveletou vozovĘ komunikace a pokud moŽno v jednotné výšce v rámcipracovního místa.
Vodorovná vzdálenost bliŽšíhookraje přenosné mačĘod jízdníhonebo pomocného pruhu je
0,50

-

4,00 m.

Veškeré Úkopy budou ŕáďně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel a za snižené
viditelnosti osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné
znečištěnívozovky bude neprodlenč odstraněno a vozovka bude uvedena do původníhoStavu.

8. Toto

stanovení přechodné úpravy silničnĺhopľovozu musí být na místě pľovádění prací

na požádání předloženo kontľolním orgánům.

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

odůvodnění
Přislušný obecní uřad obdržel dne 07.0l .202Ż žáđostžadatele o stanovení přechodné úpľavypľovozr
na silnicích II. a III' tříd, místníchkomunikacích a veř'ejně přístupných účeloýchkomunikacích
ve správním obvodu oRP Dobruška z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničníhoprovozr
při opravách havźtrii a nezbytných zásazich na vodovodních a kanalizačnich zařizenich uloŽených
v pozemních komunikacích, dle schválených schémat a pro kalendáini rokŻ02Ż.
Podnět byl, ve smyslu ustanovení $ 77 odst. 3 zákona č. 36112000 Sb', o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách někteých zákonů a vyhlášĘ č' 29412015 Sb., kterou se provádějí pľavidla
pľovozu na pozemních komunikacích, projednán s Policií ČeskéľepubliĘ' KrajsĘm ředitelswím policie
Královéhĺadeckéhokraje. Dopravním inspektoľátem Rychnov nad Kněžnou, Zborovská l360, 5l6 0l
Rychnov nad Kněžnou, kteý vydal stanovisko čj. KRPH-I4231ČJ-2O22-05O'7O6 zę dne 05.01 '2022.
Spľávní oľgán se s tímto posouzením ztotoŽňuje.
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Spľávní oľgán podnět posoudil dle platné právní úpľavya zákona o silničnímpľovonr a dle vyhlášĘ
č,' 294lŻ0l5 Sb., kteľou se pľovádějí pľavidla pľovozu na pozemních komunikacích a v souladu s ust.
$ 77 odst. 5 zákona o silničnímpľovozu stanovil přechodnou úpľavupľovozu na silnicích II. a III. tříd,
místníchkomunikacích a veřejně pr'ístupných účelovychkomunikacích ve spľávním obvodu oRP
Dobruška z důvođuzajištění bezpečnosti a plynulosti silničníhopľovozu při opľavách haváľií
anezbytných zásazích na vodovodních a kanalizačníchzaŕizenich uložených v pozemních
komunikacích, dle přiložených gľaficĘch příloh, kteľéjsou součástí stanovení, a za výše uvedených
podmínek.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze vsouladu sust. $ l73 odst. 2 správního řádu podat opľavný
prostředek.

Bc. Pavla Drašnęľová v. r.
ľeferent oddělení silničníhohospodářství

Grafická příloha
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle schválených schémat dle TP 66 -

aBl24-ŻxA4

Bl14'2

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách MěstsĘch
uřadů Dobruška a opočno a obecních úřadůBačetín,Bohdašín,Bystré' ČeskéMeziříčíDeštné
v orlických horách, Dobré, Dobřany, Chlistov, Janov, Kounov, Kľálova Lhota, Mokré, očelice,
ohnišov, olešnice v orlických horách, Podbřezí, Pohoří, Přepyclry, Rohenice' Sedloňov, Semechnice,
Sněžné,Tmov a Val. opatření obecné povahy nabývá účinnostĺpátym dnem po vyvěšení' Żádáme
dotyčnéúřady, aby nepľodleně po sejmutí zilŕednídesĘ vľátily potvľzený dokument zpět zdejšímu
úřadu.

Datum vyvěšení: ...4L.^.,. 31.?.*-..........

Datum sejmutí: ...?7. :.1...1:..3..j-.......

Současně úřad pľo vyvěšenía podání zprźny o vyvěšenípotvrzuje, Že toto oznźlmęni bylo zveřejněno

způsobem umoŽňujícím dálkoý přístup.

Podpis opľávněné osoby, potvrzující vyvěšení:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí:

Razítko

Razítko
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obdľŽí:
UCasĺntcl nzelll;

AQUA SERVIS,

a. s., Štembeľkoval094, 5l6 0l Rychnov nad KněŽnou, ID DS: 5zjcl84
ostatní - k v-vvěšení na úřední desce:
MěstsĘ úřad Dobruška, nám F. L. Věka l l, 5l 8 0l Dobruška
Městsky úřad opočno, Kupkovo náměstí 247 , 517 73 opočno
obecní úřad Bačetín,Bačetínl00, 5 l8 0l Bačetín
obęcní úřad Bohdašín,BohdašínŻl,518 0l Bohdašín
obecní úřad Bystré, Bystľél l0, 5 l8 0l Bystľé
obecní úřad ČeskéMeziříčí,Boženy Němcové 6|, 5|7 71 ČeskéMęziříčí
obecní úřad Deštnév orlicĘch hoľách, Deštnév orlicĘch horách 6l, 5I7 9l Deštnév orlických h'
obecní úřad Dobré, Dobré 150, 5l7 93 Dobré
obecní úřad Dobřany, Dobřany 90' 5l8 0l Dobruška
obecní úřad Chlístov, Chlístov 8, 5l 8 0l Chlístov
obecní úřad Janov, Janov 30, 5 l 8 0 l Janov
obecní úřad Kounov, Kounov 51,5l7 92 Kounov u DobrušĘ
obecní úřad Kľálova Lhota, Kĺálova Lhota 30, 5l7 7I Kľálova Lhota
obecní úřad Mokľé,Mokľé 12,5l7 7l Mokré
obecní úřad očelice, očelice 9,5l7 7l očelice
obęcní úřad ohnišov, ohnišov 172,5l7 84 ohnišov
obecní úřad olešnice v oľlickýclr horách, olešnice v oľliclcých 8, 51 7 83 olešnice v orlicĘch hoľách
obecní úřad Podbřezi,Podbŕezi 16,5l8 03 Podbřezí
obecní úřad Pohoří, Pohoří 117,5l8 0l Pohoří
obecní úřad Přepychy, Přepychy 5' 5l 7 32Pŕepychy
obecní úřad Rohenice' Rohenice 6Ż,517 7l Rohenice
obecní úřad Sedloňov, Sedlořrov l55, 5l7 91Sedloňov
obecní úřad Semechnice, Semechnice 129,518 0l Semechnice
obecní úřad Sněžné, SněŽné lŻ5,5l8 0l Dobruška
obecní úřad Trnov, Trnov 32,5I7 33 Trnov u Dobrušky
obecní úřad Val' Yal. 26, 518 01 Val

Dotčelléorgány:

Policie Českérepubliky' Kĺajskéředitelství policie Kľálovélrľadeckéhokľaje, Dopravní inspektorát
Rychnov nad KĺěŽnou, Zborovská 1360,5l6 01 Rychnov nad KněŽnou, ID DS: urnai6d

Na vědomí"
Kľálovéhĺadeckýkľaj, Pivovarské náměstí I245l2, 500 03 Hradec Králové, prostřednicvím správce
zajištijícíhovýkon vlastniclq,ch práv: Sprixy silnic Kľálovéhĺadeckéhokľaje' Na okrouhlíku
l37ll30, PražskéPředměstí, 500 02 Hradec Králové, ID DS: 6m8k8ey
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Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle schválených schémat B/|4.Ż
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