
Městský úřad Trutnov 
Slovanské náměstí 165 

541 16  Trutnov  

Telefon 499 803 111 
Fax 499 803 103 
IDDS 3acbs2c  

Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30. 
 

  
 

 
Navrhovatel: společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 
 140 00 Praha,  zastoupená společností AF-CITYPLAN, s. r. o., IČO 47307218, 
 Magistrů 1275/13, 140 00 Praha  
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obce Horní Olešnice, 
Dolní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, Trutnov, Bernartice, Královec – doplnění a úprava svislého 
a vodorovného dopravního značení na křižovatkách se silnicí I/16 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   

 
Oznámení návrhu opatření obecné povahy  

 
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek. 

 
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 124 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 silničním provozu“) na základě žádosti Č. j.: 104550/2016, kterou podala dne 16.09.2016 
společnost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
zastoupená společností AF-CITYPLAN  s.r.o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 0Praha,  
v řízení vedeném podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “správní řád“), po projednání a písemném vyjádření Policie ČR DI Trutnov Č.j.: 
KRPH-962-154/Čj-2016-051006 ze dne 12.09.2016, po posouzení žádosti, v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v 
návaznosti na ustanovení § 171, § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,  
 

 
připravil návrh opatření obecné povahy 

 
pro 

 
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obcích Horní Olešnice, Dolní 
Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, Trutnov, Bernartice, Královec. Tento návrh spočívá v doplnění 
a úpravě svislého a vodorovného dopravního značení na křižovatkách se silnicí I/16, které byly 
navrženy v souvislosti s vytvořením “Pasportu dopravního značení na silnicích I. třídy v okrese 
Trutnov“ v rozsahu: 

 
viz popis a příloha 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Odbor výstavby 
oddělení silničního hospodářství a dopravy  
 
 

  Číslo jednací: 140829/2016 

 
Spisová zn.: 
Skartační zn.: 
Spisový zn.: 

2016/9263/V/PRF 
A/20 
280.4 

   
 Vyřizuje: František Přibyl 
 Telefon: 499 803 190 
 E-mail: pribyl@trutnov.cz 
   

 
 
Doručení: 
dle rozdělovníku 
 
 

 Datum: 21.12.2016 
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Provedení dopravního značení: stálé svislé a vodorovné  
Velikost dopravního značení :   základní rozměrová řada 
Technické provedení::  retroreflexní, třída R 1, R 2 
Kat.území: Horní Olešnice, Vestřev, Chotěvice, Pilníkov II, Pilníkov I, Volanov, 
 Trutnov, Poříčí u Trutnova, Voletiny, Libeč, Debrné, Bernartice, 
 Královec 
Důvod: realizace projektu “I. TŘÍDA V OKRESE TRUTNOV, ÚPRAVA 
 DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – PDPS“, ETAPA 3 – I/16 
Druh úpravy: místní úprava provozu  
Organizace a osoba odpovědná za řádné provedení místní úpravy provozu: Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové; Zdeněk Kos 
vedoucí provozního úseku, tel. 725 083 171 
 
Dopravní značení bude provedeno přesně dle detailních situací místní úpravy DZ viz 
dokumentace ve stupni PDPS, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. 
 
Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích 
a v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 
31.07.2013 a v souladu s TP 133 – “Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“  
 
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015Sb., 
a ČSN EN 12899-1 
 
Odůvodnění  
 
Na základě žádosti Č. j.: 104550/2016, kterou dne  16.09.2016 podala společnost Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, zastoupená společností AF-
CITYPLAN, s. r. o., IČO 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracoval Městský úřad 
Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán návrh místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích. Jedná se o stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích v obcích Horní Olešnice, Dolní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, Trutnov, Bernartice, 
Královec pro doplnění a úpravu svislého a vodorovného dopravního značení na křižovatkách se 
silnicí I/16, v souvislosti s vytvořením “Pasportu dopravního značení na silnicích I. třídy v okrese 
Trutnov“. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním 
 provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích.   
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu a písemné 
vyjádření příslušného orgánu policie – Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, 
územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, vydané k tomuto návrhu pod Č.j.: KRPH-962-
154/Čj-2016-051006 dne 12.09.2016.  
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu,  vyhlášky 
č. 294/2015 Sb. a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu ve shora 
uvedeném znění.  

 
Poučení 
 

1. K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné 
připomínky. 

 
2. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak 
správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy 
přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné 
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu 
nelze prominout. 
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3. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by 

vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným 
způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně v její prospěch, zjistí 
správní orgán její stanovisko  

 
4. Rozhodnutí o námitkách musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění 

opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo 
zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné 
povahy. 

 
5. Dnem zveřejnění návrhu opatření obecné povahy je podle § 172 odst. 1 správního řádu 

den, kdy byl návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou při splnění 
požadavků § 25 správního řádu. Dnem zveřejnění návrhu opatření je tedy patnáctý den po 
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Podmínkou přitom je, aby 
v této lhůtě byl návrh opatření zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 
 
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu 
na pozemních komunikacích v obcích Horní Olešnice, Dolní Olešnice, Chotěvice, Pilníkov, 
Trutnov, Bernartice, Královec, podávejte písemnou formou na adresu: 
 

Městský úřad Trutnov 
Odbor  výstavby 

Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov 
 

Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu a musí být 
vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

Vzhledem k rozsahu související dokumentace ve stupni PDPS, není možné přílohy zveřejnit na 
úřední desce. Je možné do nich nahlédnout na MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov, 
Odbor výstavby, kancelář č. 402, v úřední dny (pondělí a středa) v době od 8:00 h do 17:00 h, 
nebo v jiném termínu po předchozí telefonické dohodě na tel. 499 803 190. 

 

 
 
(otisk razítka)  

 
 
(vlastní rukou)      

 
 
z p. František Přibyl 
referent oddělení silničního 
hospodářství a dopravy 

 
 

 
 
Příloha 
- 2x Přehledná situace místních úprav provozu 
- 18x Detailní situace místních úprav provozu  
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Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední 
desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

      
 Bude sejmuto:  ………………… 

 

Vyvěšeno dne: ……………………..  Sejmuto dne:         ……………….  

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obcí Horní Olešnice, Dolní Olešnice, 
Chotěvice, Pilníkov, Bernartice, Královec  

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na 
úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním 
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením 
termínu vyvěšení. 
 

Vyvěšeno dne: …………………….. Sejmuto dne:         …………………..  

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
 
 
Rozdělovník  
 
Na úřední desce vyvěsí 
 
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
 (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření 
 obecné povahy) 
 
- Obec Horní Olešnice 
- Obec Dolní Olešnice  
- Obec Chotěvice  
- Město Pilníkov 
- Obec Bernartice 
- Obec Královec 
 
 
Na vědomí 
(dodejky) 
- AF-CITYPLAN  s.r.o., IDDS: wxnvyhk 
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dotčené správní úřady 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní 
 inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01  Trutnov 
  
ostatní 
- Obec Horní Olešnice, IDDS: bmhapkb 
- Obec Dolní Olešnice, IDDS: ptzb38b 
- Obec Chotěvice, IDDS: u7sbnm9 
- Město Pilníkov, IDDS: xecbjcu 
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím odboru majetku města, Slovanské 
 náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01  Trutnov 1 
- Obec Bernartice, IDDS: reea6kx 
- Obec Královec, IDDS: ymab386 
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