
Veřejná vyhláška
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a Územního plánování, silnicní správní úřad'
podle $ 77 odst.1 písm'a) aŞ 124 odst. 6 zákona c. 361/2ooo Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, Ve znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti spolecnosti
Vodohospodářské stavby s.r.o., KřiŽíkova 2393,415 99 Teplice, lt: 40233308 ze dne
7.8'2019, vydává vsouladu s ust. Ş 171 a násl. zák'č. 5oot2oo4 Sb., správní řád, ve znění
pozdějŠích předpisů toto

opatřenĺ obecné povahy
č. 33/2019

stanovení přechodné Úpravy provozu
na silnici ll/295 a lll/2953 v k.ú. Dolnĺ Branná v souvislosti se stavbou ,,Zâruć,ní oprava vozovky
|ll295". Stávajícĺ DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude żakryto, nebó
přeškľtnuto. V přĺpadě vzniklých nerovností v místech pojĺŽděných vozidly, buda do doby
konečné úpravy povrchu ve vzdálenosti min. 50m před tákovým místem ümístěna ĐZ A7a
,,nerovnost vozovky", doplněná případně o DZ B20a(b) pro omezenĺ rychlosti průjezdu vozide!,
pokud bezpečné přejíŽděnĺ nerovnostĺ bude toto omezeni vyŽa-dovat. V připadě vzniku
dopľavních komplikacĺ z hlediska plynulosti dopravy, zajistĺ zńotovitel úpravu' dopravnĺho
značenĺ a řizeni provozu pomocí provizorniho světelného zaŕlzeni. Do doby umĺstění piovizornĺ
světelné signalizace, zajistí zhotovitel obnovenĺ plynulosti dopravy pomocĺ náleŽitě poučených
osob, vybavených výstrażným oblečenĺm dle TP 66.
Za sníŽené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace náležitě osvětlen, toplatĺ i pro vozidla stojícĺ na krajnici nebo pracovnĺ mĺsto a jiné překážky na pozemní
komunikaci. DZ bude za snĺŽené viditelnosti doplněno o osvěttenĺ pomocí výstraŽných světel
57 dle TP66.
Vytvořené pojíŽděné hrany frézovân| vozovky budou po celou dobu jejich existence
zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále ozn acena pomocĺ dopravní značky A7b,
doplněné o dodatkovou tabulku Eĺ3 ,,Hrana frézovâni,, a E3a ,,25m" umístěné 25m před
hranou, společně s dopľavní značkou B20a ,,2o,,, příp. 10". Hodnota omezenĺ bude stanovena
s ohlede na výšku a provedení hrany. Za h ranou frézování bude opakováno ĐZ B20a
s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončenĺ omezenĺ
B20b pokud se bude jednat o hranu frézování n konci úseku.
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ŁJkí, znak

odůvodnění

si niční správní Úřad Vrchlabí stanovil přechodnou úpravu provozu na
projednání s Policií ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově. V souladu s ustanovením Ş 77 odst. 5
zâkona o silnĺčním provozu nedoručoval zdejŠí úřad návrh
dotčené osoby k podávání připomÍnek nebo námitek'
Toto stanovení nenĺ pouŽitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o
uzavírce, které v předmětné věci vydává zdejŠĺ úřad.

bajerovahana @ m uvrch la bi. cz
www.muvrchlabi.cz

Übecnĺ Lliacl
v Bĺ:lilí Rĺannó

c.t.

rychlosti pomocĺ
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opatřenĺ obecné povahy a nevyzýval

lČ: 002 78 475
DlČ CZOO278475

příl

Ç, ďcpor

Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 1 9-1 303702389/0800



Poučení:

Podle $ 173 odst. 2zâkonač,.5oot2oo4 Sb., správní řád, veznění pozdějŠích předpisů, protiopatřenĺ
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

/oti sk ú ře d n ĺ h o raz ĺtka/

Hana Bajerová V.r'
Silniční správní úřad

obdrŽí

DopravnÍ značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora - zástupce Žadatele
Vodohospodářské stavby s.r.o', KřiŽíkova 2393, 415 99 Teplice - žadatel
Správa 'silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 50o 04 Hradec Kráĺové
Policie ČR, Dopravní inspektorát, oŘ lŕutnov

obec Dolní Branná

Situace

VyvěŠeno

đř

Současně vyvěšeno
na elektronické
úřední desce.
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Sejmuto


