
Městský úřad Vrchlabí
Odbor rozvoje města a územního plánování

Silniční správní úřad
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

ČJ: ORM/2731/2019-5   JID: ve12548/19       Č.k.: 20/2019
Vyřizuje: Hana Bajerová       Ve Vrchlabí 29.3.2019
Tel.: 499 405 334

Veřejná vyhláška
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, silniční správní úřad,  podle § 77
odst.1 písm.a) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03
Hradec  Králové,  IČ:  25968807  ze  dne  27.2.2019  vydává  v souladu  s ust.  §  171  a  násl.  zák.č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto 

opatření obecné povahy 
č. 12/2019

-
stanovení přechodné úpravy provozu

na silnici III/32551 v km 9,450 – 9,950 a na silnici III/2953 v m 1,600 – 1,650 v souvislosti
s prováděním prací  při  pokládce  dešťové kanalizace  a  budování  nového  chodníku
podél silnice III/32551 a silnice III/2953. Bude použito schéma B/5.2, případně B/6, které
by bylo doplněno o DZ B20a,b „30“ dle TP66. Pracovní místo může být označeno i
červenobílou  páskou.  V případě  vzniku  krátkodobých  dopravních  komplikací
z hlediska  plynulosti  dopravy  zajistí  zhotovitel  řízení  provozu  pomocí  náležitě
poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66

Termín :  1.4. – 31.5.2019 
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení

Odůvodnění:

Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil  přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
písemném vyjádření Policie ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově. V souladu s ustanovením § 77
odst.  5  zákona  o  silničním  provozu  nedoručoval  zdejší  úřad  návrh  opatření  obecné  povahy  a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Toto  stanovení  není  použitelné  samostatně,  ale  pouze  jako  součást  příslušného  rozhodnutí  o
zvláštním užívání silnice, které v předmětné věci vydává zdejší úřad.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová  v.r.
Silniční správní úřad

Obdrží: 
- MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
- Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. Hradec Králové, středisko Vrchlabí
- DI Policie ČR , Trutnov 
- Obec Kunčice nad Labem  
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