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Veřejná vyhláška 
Opatření obecné povahy č. 29/2022 

 
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen 
zákona), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti pana  

 
Jiřího Mejsnara, IČ: 43463916, zemědělská prvovýroba, Dolní Branná 77,  

543 62 Dolní Branná, 
 

oznamuje, že 

stanoví 
 
po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého 
kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona a 
vyhlášky č. 294/2015 Sb.,  

 
 umístění dopravního značení A22 (Jiné nebezpečí) s dodatkovou tabulkou E13 

(Výjezd zemědělské techniky) a E3a (200 m) na silnici II/295 v úseku Dolní 
Branná – Vrchlabí před výjezdem z účelové komunikace na silnici II/295. 
Zároveň dojde k posunutí dopravního značení B21b ve směru na Vrchlabí až za 
výjezdem z účelové komunikace na silnici II/295 a prodloužení vodorovného 
značení V1a (Podélná čára souvislá). Vše dle situace. 

 
Doba platnosti : trvalé dopravní značení 
 

Odůvodnění: 
 

Na základě žádosti pana Jiřího Mejsnara, IČ: 43463916, zemědělská prvovýroba, Dolní Branná 77, 543 62 Dolní 
Branná a po odsouhlasení Dopravního inspektorátu Policie ČR č.j. : KRPH-117152/Čj-2021-051006-VJ ze dne 
3.5.2022 předložil Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování – Silniční správní úřad, 
v souladu s § 172, odst.1, správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního 
značení. 
V zákonem stanovené lhůtě pro podání námitek neuplatnili účastníci řízení žádné připomínky. 
Dopravní značení je navrženo v souladu s Technickými zásadami pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích č. 65.  
Silniční správní úřad posoudil předložené podklady a neshledal důvody, které by bránily stanovit místní úpravu 
provozu dle žádosti 
Nová místní úprava provozu se zde plánuje z důvodu zajištění větší bezpečnosti provozu na silnici II/295 při 
vyjíždění zemědělské techniky z účelové komunikace.  
 
 

Poučení : 
 

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. §173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 
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Opatření veřejné povahy je vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 
 
 

/otisk úředního razítka/ 

 
 
Hana Bajerová v.r.  
Silniční správní úřad 
 
 
Obdrží: Jiří Mejsnar, 543 62 Dolní Branná 77  
 Obec Dolní Branná 
 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. 
 DI Policie ČR Trutnov 
 
 
        
Situace: 
 

 
 
 

Vyvěšeno:        Sejmuto:    
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