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Návrh opatření obecné povahy 

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, příslušný podle § 124
odst.  6  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  o  změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti žadatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec 
Králové, IČ: 70994234

V souladu s §172 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 Zveřejňuje  záměr  k umístění  dopravního  značení   B17  (12m)  +  E3a  (150m)
v místě sjezdu ze silnice III/32551 v k.ú. Kunčice n.L. k železničnímu přejezdu P
4520 v km 97,769 trati 1401 Chlumec n/C. – Trutnov střed. , B17 (12m) + E3a
(2700m)  za  poslední  křižovatkou  v obci  Prosečné  směrem  k tomuto
železničnímu  přejezdu  a  u  samotného  přejezdu  bude  umístěno  B17  (12m)
z obou stran 

Doba platnosti umístění dopravního zařízení : trvale 

V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti, nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejšího správního orgánu písemné
připomínky do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Odůvodnění:

Dne 14.12.2016 podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259, 501
01 Hradec Králové, IČ: 70994234 žádost o umístění dopravního značení B17 (12m) + dodatkových
tabulek  E3a  z obou stran  železničního  přejezdu  P  4520 v km 97,769  trati  1401  Chlumec n/C.  –
Trutnov střed. 
Zároveň  bylo  předloženo  souhlasné  vyjádření  od  DI  Policie  ČR,  kde  se  upřesňuje  umístění
dodatkových tabulek E3a. Silniční správní úřad s tímto změněným umístěním dodatkových tabulek
souhlasí, neboť tím budou mít řidiči informaci o omezení délky vozidla již před odbočením na účelovou
komunikaci, která vede přes uvedený přejezd. 
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování – Silniční správní úřad, předkládá
v souladu s § 172, odst.1, správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného
dopravního značení.

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen po dobu 15 dnů.

/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová v.r. 
Silniční správní úřad
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