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JiříMejsnaľ, lC:43463916, zemědělská pľvovýroba, Dolní Brannâ77,543 62 Dolní
Branná

Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, příslušný podle $ 124
odst. 6 zákona č'' 36112000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nazákladě ŽádostiŽadatele:

Jiří Mejsnar, lG: 43463916, zemědělská prvovýroba, Dolní Branná 77,543 62 Dolní
Branná,

v souladu s Ş172 správního řádu, ve znění pozdějŠích předpisů (dále jen správní řád)

. Zveřejňuje záměr k umístění dopravního znaěeni A22 (Jiné nebezpečí)
s dodatkovou tabulkou E13 (Výjezd zemědělské techniky) a E3a (200 m)
na silnici ll/295 v úseku Dolní Branná Vrchlabí před výjezdem
z účelové komunikace na sllnici lll295. Zâroveň dojde k posunutí
dopravního značení B21b ve směru na Vľchlabí až za výjezdem
z účelové komunikace na silnici lll295 a prodlouŽení vodorovného
značení Vĺa (Podélná čára souvislá). Vše dle situace.

Doba platnosti umístěnídopravního zařízení : trvale

Vsouladu s Ş 172' odst.4 a 5 správního řádu můŽe kdokoliv, jehoŽ práva, povinnosti, nebo zájmy
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u zdejŠÍho správního orgánu písemné
připomínky do 30 dnů ode dne zveřejněnÍ na Úřední desce.

odůvodnění

Na základě Žádosti pana Jiřího Mejsnara, lČ: 43463916, zemědělská prvovýroba, Dolnĺ Brannâ77,
543 62 Dolní Branná po odsouhlasení Dopravního inspektorátu Policie Čn e.;. : KRPH-117152llj-
2021-051006-VJ ze dne 3.5.2022 předkládá Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního
plánování - Silniční správní úřad, vsouladu s Ş 172' odst.1, správnĺ řád, návrh opatření obecné
povahy k umístění výŠe uvedeného dopravního značenÍ.
Nová místní úprava provozu se zde plánuje z důvodu zajištění většÍ bezpečnosti provozu na silnici
ll/295 při vyjíŽděnĺ zemědělské techniky z Účelové komunikace.
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Vyřizuje: Hana Bajerová
Tel.: 499 405 334

Návrh opatření veřeiné povahv ie vvvěŠen po dobu 1 5 dnů.

/otisk úřednĺho razítka/

Hana Bajerová v.r.
Silniční správní úřad

tel.: 499 405 334
fax:499 405 310

bajerova hana@ m uvrch la bi. cz
www.muvrchlabi.cz č. ú.: 1 9-1303702389/0800
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