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Oznámení veřejnou vyhláškou
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
nebo námitek
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství, jako 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), jako příslušný
orgán státní správy ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích –
silnicích II. a III. třídy, postupem v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů, z moci úřední nařizuje Správě silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Na
Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové po předchozím písemném vyjádření Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov,
dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-105118/Čj-2022-051006-VJ, ze dne 04.10.2022 ve smyslu
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, připravil návrh
opatření obecné povahy
stanovení trvalé místní úpravy provozu
na silnicích č. III/29928, III/29932, III/29931, II/300 spočívající v omezení vjezdu nákladních vozidel
nad 12 t tranzitujících po uvedených silnicích pomocí změny současného dopravního značení a
novým návrhem umístění souborů dopravního značení, dle přiložené situace, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení a slovního popisu níže.
Odstranění značení na místě:
• silnice č. III/29932 bod 4, a na č. III/29928 bod 2, 3 návrhu
B13 „6 t“ Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá rychlost přesahuje vyznačenou mez
Nová instalace na místě:
• silnice č. III/29931 a dále u silnice č. III/29928 u jejího připojení k silnici č. II/300 ve Dvoře
Králové nad Labem a dále u silnice č. III/29932 u připojení k silnici č. I/16 v obci Chotěvice
B4 „12 t“ Zákaz vjezdu nákladních automobilů
E14 „TRANZIT“
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• silnice č. III/29932 u jejího připojení k silnici č. III/29928 v Kocléřově
B13 „8 t“ + E3a „6 km“
Důvod: omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 t tranzitujících po uvedených silnicích
Odstranění a instalaci dopravního značení provede: správce pozemní komunikace
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Marek Krampla, cestmistr střediska
Vrchlabí ve spolupráci s Petrem Valešem, cestmistrem Dvůr Králové nad Labem, Správa silnic
Královéhradeckého kraje, př. org. Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, tel. 602 633 191.
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu s
TP – 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Odůvodnění
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního
hospodářství nařizuje Správě silnic Královéhradeckého kraje, př. org., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02
Hradec Králové provést na návrh trvalou místní úpravu provozu na silnicích č. III/29932 bod 4, a na č.
III/29928 bod 2, 3 návrhu (B13 „6 t“ Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá rychlost přesahuje
vyznačenou mez). Nová instalace na místě silnice č. III/29931 a dále u silnice č. III/29928 u jejího
připojení k silnici č. II/300 ve Dvoře Králové nad Labem a dále u silnice č. III/29932 u připojení
k silnici č. I/16 v obci Chotěvice (B4 „12 t“ Zákaz vjezdu nákladních automobilů E14 „TRANZIT“).
Dále silnice č. III/29932 u jejího připojení k silnici č. III/29928 v Kocléřově (B13 „8 t“ + E3a „6 km“).
Důvodem je omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 t tranzitujících po uvedených silnicích.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vydaném pod čj.: KRPH-105118/Čj2022-051006-VJ, ze dne 04.10.2022 a za podmínek ve vyjádření vlastníka komunikace pod čj:
SSKHK/SS/14400/2022 ze dne 30.08.2022.
Správní orgán žádost posoudil dle zákona a vyhlášky a zpracoval návrh stanovení předmětné místní
úpravy provozu ve shora uvedeném znění.
Poučení
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.
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.

MUDK-ODS/109339-2022/bru 34650-2022

Otisk razítka
Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba,
vedoucí oddělení dopravy a
silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

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
Obdrží (na doručenku):
Účastník:
Správa silnic Královéhradeckého kraje, př. org. Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Obec Vítězná, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná
Město Dvůr Králové nad Labem, odbor OEMM, nám. TGM 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Město Trutnov, odbor dopravy, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
Město Pilníkov, Náměstí 36, IČO 00278190, 542 42 Pilníkov
Obec Chotěvice, Chotěvice 275, IČO 00277924, 543 76
ostatní – veřejná vyhláška
Dotčené orgány:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
Dále obdrží:
EKOMASO, s.r.o., IČO 64788270, Čermná 126, 543 71
PDV STAVBY s.r.o., IČO 03717721, Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice
Příloha:
1x plánek Chotěvice, Pilníkov, Kocléřov - č. 1
3x místa k přeznačení
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