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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 INKA –
dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem,
IČ: 27478866 a na základě podnětu od DI Trutnov Policie ČR vydává v souladu s ust. § 171
a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

opatření obecné povahy
č. 19a/2020
Úprava - stanovení přechodné úpravy provozu,
které upravuje opatření obecné povahy č. 19/2020 č.j. ORM/4189/2020-3 ze dne
15.5.2020
na silnici II/325, III/2953, III/32551, III/32552, III/32553, II/295, III/2932 a na místních
komunikacích města Hostinné dle přiložených situací v souvislosti se stavbou:
„Hostinné, most ev.č. 325-021“.
Dopravní značení bude upraveno dle příloh.
Ostatní dopravní značení v souvislosti s výše uvedenou stavbou zůstává nadále v platnosti.
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
V případě potřeby bude toto opatření obecné povahy doplněno, případně upraveno.

Odůvodnění:
Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
žadatele po podnětu Dopravního inspektorátu
Policie ČR 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
uzavírce.

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

MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí - žadatel
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice
nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Policie ČR, Dopravní inspektorát, OŘ Trutnov
Město Hostinné
Obec Kunčice nad Labem
Obec Klášterská Lhota
Obec Dolní Branná
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