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DATUM: 16.03.2016    
 

 
Navrhovatel: Město Pilníkov, IČO 278190, Náměstí 36, 542 42  Pilníkov 
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Pilníkov, ulice Polní, ulice 
Za Tratí, osada Letná, instalace dopravního značení B 11 + E 13  
 
  

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA   
 

opatření obecné povahy 
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

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 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
na základě žádosti, kterou podalo Město Pilníkov, IČO 278190, Náměstí 36, 542 42  Pilníkov, dne  
13.11.2015, v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “správní řád“),   po předchozím písemném vyjádření  Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-433-
148/Čj-2015-051006 ze dne 02. 10. 2015 a po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 
písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění a v návaznosti na ustanovení § 171, § 172 a § 173 správního 
řádu,  

 

s t a n o v í 
 

dopravní značení pro místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v obci Pilníkov a v obci 
Vlčice. Jedná se o instalaci dopravního značení “B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ 
doplněného dodatkovou tabulkou E 13 s textem “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“, 
které by mělo omezit vjezd motorových vozidel do ulic Polní, Nádražní, Za Tratí a Letná v rozsahu: 

 

viz popis a příloha 
 

Instalace nového dopravního značení. 
 

Místní komunikace – ulice Polní, vjezd ze silnice III/30018 (GPS cca  50.541210, 15.837262) 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel   
 + E 13 Text nebo symbol “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY A DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA 
    PILNÍKOV“  
   

Místní komunikace – ulice Polní křižovatka u čp. 210, směr Staré Buky (GPS cca  50.537477, 15.828785) 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel   
 + E 13 Text nebo symbol “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY A DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA 
    PILNÍKOV“ 
 
Kat. území: Pilníkov III 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Odbor výstavby – oddělení silničního hospodářství a dopravy  

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
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Instalace nového dopravního značení. 
 
Místní komunikace – ulice Nádražní, za křižovatkou s ulicí Tovární, směr silnice I/16 (GPS 
cca 50.536821, 15.815292) 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel   
 + E 13 Text nebo symbol “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“  
 
Kat.území: Pilníkov III 
   
Místní komunikace – ulice Nádražní, vjezd ze silnice I/16 (GPS cca  50.532044, 15.810105) 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel   
 + E 13 Text nebo symbol “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“  
 
Kat.území: Pilníkov II 
  
Instalace nového dopravního značení. 
 
Místní komunikace – ulice Za Tratí za křižovatkou s ulicí Tovární, směr Vlčice (GPS cca 50.536904, 
15.815425) 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel   
 + E 13 Text nebo symbol “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“  
 
Pilníkov III   
 
Místní komunikace – ulice Letná, vjezd ze silnice III/01412 (GPS cca  50.550008, 15.830483) 
 1x - B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel   
 + E 13 Text nebo symbol “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“  
 
Kat.území: Vlčice u Trutnova 
 
Velikost dopravního značení :    základní rozměrová řada 
Technické provedení::  retroreflexní, třída R 2 
Důvod: zamezení vjezdu motorových vozidel na místní komunikace, které jsou 
 využívány ke zkrácení trasy  při průjezdu městem Pilníkov 
Úsek:  místní komunikace – ulice Polní, Nádražní, Za Tratí, Letná 
Termín realizace: duben 2016  
Provedení  dopravního značení: stálé svislé 
Druh úpravy: místní úprava provozu   
Organizace a osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Město Pilníkov, Náměstí 36, 
542 42 Pilníkov, Miroslav Klapka – starosta. 
 
Dopravní značení, případně dopravní zařízení proveďte dle přiloženého schéma, nebo situačního plánku, 
pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 

 
Odůvodnění 

 
Na základě žádosti, kterou dne 13.11.2015, podalo město Pilníkov, IČO 278190, Náměstí 36, 
542 42 Pilníkov, Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, 
věcně a místně příslušný správní orgán, stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, 
spočívající v realizaci nového dopravního značení na místních komunikacích – ulicích Polní, Nádražní 
a Za Tratí v obci Pilníkov a ulici Letná v obci Vlčice. Jedná se o vyznačení zákazu vjezdu všech 
motorových vozidel na výše uvedené místní komunikace, které někteří projíždějící řidiči využívají ke 
zkrácení cesty. Zákaz bude vyznačen instalací svislého dopravního značení B 11 Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel, které bude umístěno na vjezdech na tyto místní komunikace. Pro umožnění průjezdu 
občanům Pilníkova budou zákazové značky doplněny dodatkovými tabulkami E 13 s textem “MIMO 

DOPRAVNÍ OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“. Na místní komunikaci – ulici Polní bude text dodatkové tabulky 
doplněn, protože se v úseku omezeném zákazovými dopravními značkami nachází část k. ú. Dolní Staré 
Buky. U dopravního značení “B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ v ulici Polní bude na žádost 
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obce Staré Buky instalována dodatková tabulka s textem “MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY A DOPRAVNÍ 
OBSLUHY MĚSTA PILNÍKOV“. Tento text umožní obsluhu nemovitostí v k. ú. Dolní Staré Buky, které 
jsou dosažitelné pouze za použití této pozemní komunikace a minimálně rozšíří počet projíždějících 
vozidel. 
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, zejména:   
 
- Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno v souladu s přiloženým schématem, 

nebo situačním plánkem, pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu 
uvedeného v tomto stanovení. 

 
- Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích v platném znění a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ II. vydání ze dne 20. 9. 2002. 

 
- Dopravní značení musí být umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo 

s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu 
komunikace. 

 

- V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,20 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky 
bude 0,5 m – 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího 
okraje zpevněné krajnice). 

 
- Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být 

dotčeny. 
 

- Dopravní značení provedete jako svislé, dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto 
stanovení.  

 
- Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m a mimo obec ze 

vzdálenosti 100m. 
            
- Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č.  294/2015Sb., a ČSN 

EN 12899-1 
 

- Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, pokud 
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či zařízení. 

 
Městský úřad  Trutnov si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to vyžádá veřejný 
zájem nebo na základě požadavku dopravního inspektorátu, při vzniku nepředpokládaných komplikací 
v provozu na pozemních komunikacích. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné 
prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení. 
 
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, souhlasné vyjádření 
obce Vlčice, souhlasné vyjádření obce Staré Buky a písemné vyjádření příslušného orgánu policie – 
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního 
inspektorátu, vydané k tomuto návrhu pod Č.j.: KRPH-433-148/Čj-2015-051006 ze dne 02. 10. 2015.  
Na základě posouzení žádosti, místní znalosti a vzhledem k tomu, že k návrhu tohoto opatření obecné 
povahy, který byl vyvěšen dle § 25 správního řádu na  úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 
541 16 Trutnov (elektronické i listinné) od 22. 01. 2016 do 09. 02. 2016; na úřední desce MÚ Pilníkov, 
Náměstí 36, 542 42 Pilníkov (elektronické i listinné) od 25. 01. 2016 do 15. 02. 2016; na úřední desce OÚ 
Staré Buky, 542 43 Staré Buky (elektronické i listinné) od 26. 01. 2016 do 11. 02. 2016 a na úřední desce 
OÚ Vlčice, 542 41 Vlčice 201 (elektronické i listinné) od 25. 01. 2016 do 10. 02. 2016 nebyly vzneseny 
žádné připomínky nebo námitky, stanovil zdejší odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství 
a dopravy místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno. 
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Poučení 

 
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední 
desce MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách 
obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.  
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

z p.  František Přibyl 
referent oddělení  

silničního hospodářství a dopravy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha :  3 x ověřená situace 
 



Č.j. 32450/2016 str. 5 

 
Toto oznámení musí být 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.  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..  

 

 Sejmuto dne:       ………………….. 

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

 

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce MÚ Pilníkov, na úřední desce OÚ Staré Buky a na 
úřední desce OÚ Vlčice. 

 

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

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..  

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup.  

 
Rozdělovník:  
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  - úřední deska 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
- Město Pilníkov, IDDS: xecbjcu 
  
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 Vlčice, IDDS: we3ed3p 
- Obec Staré Buky, IDDS: eiua6b6 
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