
Veřejná vyhláška
Městský Úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a Územního plánovánĺ, silniční správní úřad, podle $ 77
odst.1 písm.a) a s 124 odst.6 zákona ö.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti spoĺečnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, ll: 25253361' kterou na základě plné m
Michek - Dloz, Polizy 4,5o3 26 osice' lC: 68461 '135 ze dne 2O.2.2O20 vydává
a násl. zák.č. 50012004 sb., správní řád, ve znění pozdějŠích předpisů toto

Cl: ORlVlZgBlt2O2O-4
Vyřizuje: Hana Bajerová
Tel.: 499 405 334

tel.: 499 405 334
fax: 499 405 3'10

Městský úřad Vrchlabí
odbor rozvoje města a územního plánování

Silniční správní úřad
Zámek 1' 543 01 Vrchlabĺ

JID: ve12240120

opatřenĺ obecné povahy
ě,.1412020

c.x"' ląlzozo
Ve Vrchlabí 3'4'2020

Česká spořitelna, a.s

C. dopor

stanovenĺ přechodné úpravy provozu kwu
na silnici ll/325, lll297, lll/32554, l|.l32552, alll2592, Ill/32553, llI/32551, zdůvodu
provádění rekonstrukce mostu č.ev.í4-057 dle situace s násIedujícími úpravami:

- všechny lP 22 nebudou obsahovat symboly Bí3 a B17, ale symbolA22
- předběŽné DZ Bí3 + E13 + E3a, navlžené v detailech ě. 1, ĺ5, î6, 17,18 a 19 bude

nahrazeno 813 + B17 + E3a
- Dz lS1ĺb bude umistěno na křiŽovatku silnic lll/3255í a lll/2953 (šipka vpravo) a na

křiŽovatku silnic lll/2953 a ll/295 (šipka vlevo). Pro opačný směr jizdy bude na
uvedených křiŽovatkách doplněno Dz E9 se symbolem osobního vozidla u DZ lSí1b
objízdné trasy uzavĺrky silnice ll14 ve Vrchlabĺ. V Dolní Branné pak bude po stejnou
dobu navíc doplněno Dz ls11b + Eí3 (šipka vpravo) pro navedení ze silnice ll/295 na
silnicilll/2953 při přţezdu od Studence

- Dz v detailu ć. 17 zde bude umístěno aŽ od 7.6.2020
- na silnici ll/325 před rekonstruovaným mostem bude na nejbliŽším vhodném místě pro

otočení nákladnĺch vozidel umístěno DzB13 + Bí7+E13 ,,Mimo BUS"
- dodatková tabulka E13 bude vŽdy obsahovat název obcí nacházejícĺch se na dané

alternativnĺ trase.
- Dz 84 + E13 nebude umístěno v Hostinném
- Vytvořené poiĺžděné hrany frézování vozovky budou po celou dobu jejich existence

zvýrazněny reflexní barvou. Hrana Íĺézovânl bude dále označena pomocí dopravní
značky A7b, doplněno o dodatkovou tabulku Eí3 ,,Hrana frézovánĺ" a E3a ,,25m"
umĺstěné 25m před hranou, společně s dopravnĺ značkou Bâoa ,,20", příp. ,,í0".
Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou
frézování bude opakováno značení B20a s hodnotou přĺpustné rychlosti v úseku
stavby, přĺpadně ukončení omezenĺ rychlostl pomocí B20b, pokud se bude jednat o
hranu fľézování na konci úseku.

- Do doby koneěné povľchové úpravy pozemnĺ komunikace je zhotovitel povinen v mĺstě
zásahu řádně dosypávat nerovnosti. V přĺpadě vzniklých nerovnostĺ v mĺstech
pojĺŽděných vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu vozovky umĺstěna ve
vzdálenost! min. 50m před takovým místem nebo úsekem dopravnĺ značka A7a
,,Nerovnost vozovky", doplněná přĺpadně o dopravnĺ značku B20a(b) pro omezenĺ
rychlosti prĺijezdu vozide!, pokud bezpečné přejĺždění neľovností bude toto omezení
vyŽadovat. Pokud úsek výskytu nerovnostĺ bude delšĺ než 500m, bude k navržené
dopravnĺ značce A7a doplněna dodatková tabulka E4, s uvedenĺm skutečné délky
tohoto úseku.

- V přĺpadě rozporu s navrŽenou přechodnou úpravou provozu na pozemnĺch
komunikacĺch, bude stávajĺcí dopravní značenĺ zakryto, nebo bude jeho platnost
zrušena přeškrtnutĺm dle TP 66. Zejména budou přeškrtnuty cĺle v rámci orientačnĺho
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dopravního značenĺ na všech objízdných trasách, v ce!ých jejich úsecích a na
přţezdech k nim

V přĺpadě přerušeni prací bude při moŽnosti obnovení plného pľovozu navrŽené
přechodné dopravní znaěenĺ zakryto nebo odstraněno do doby pokľačovánĺ prací. Po
definitivním ukončení prací bude dopľavní znaěenĺ umístěné v souvislosti s omezením
neprodleně odstraněno.

Termín : 8.4' - 16.10'2020

osoba odpovědná zařâdné provedeníúpravy: Michael Kučera, tel':725 601 987

opatření nabývá Účinnosti pátým dnem po vyvěŠení

odůvodněnĺ:

Silniční správnĺ úřad Vrchlabí stanovil přechodnou Úpravu provozu na základě návrhu Žadatele po
písemném vyjádření Policie ČR Dopľavního inspektorátu v Trutnově č.j. KRPH-28533/Čj-2o2o-
051006-VJ ze dne 1'4.2020. Vsouladu sustanovením Ş 77 odst. 5 zâkona o silničnĺm 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, které bude v předmětné věci vydáno

Poučenĺ:

Podle Ş 173 odst. 2zâkona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, protiopatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

/otisk úřednĺho razĺtka/

Hana Bajerová v.r.
Silniění správní úřad

obdrŽí Jaroslav Michek - DIOZ, Polizy 4,503 26 Osice
Dl Policie ČR Trutnov
Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.
obec Rudník, Dolní Branná' Kuněice n.L., Město Hostinné, Město Vrchlabí
KÚ Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a SH
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Situace objízdné trasy : přílohou

Situace u rekonstruovaného mostu v Rudníku

Vyvěšeno: 6:, 
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