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Veřejná vyhláška
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, silniční správní úřad,  podle § 77
odst.1 písm.a) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti MADOS MT, s.r.o., IČ: 25297899, Lupenice
51, 517 41 Kostelec nad Orlicí ze dne 14.4.2020 a na základě žádosti společnosti INKA – dopravní
značení Hradec Králové s.r.o.,  Obránců míru  258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČ: 27478866
vydává v souladu s ust. § 171 a násl. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
toto 

opatření obecné povahy 
č. 19/2020

-
stanovení přechodné úpravy provozu

na  silnici  II/325,  III/2953,  III/32551,  III/32552,  III/32553,  II/295,  III/2932  a  na  místních
komunikacích města Hostinné dle přiložených situací v souvislosti se stavbou:
„Hostinné, most ev.č. 325-021“. 

Zároveň se tímto opatřením obecné povahy upravuje DZ na objízdných trasách pro
nákladní vozidla pro stavby :

„Rudník, most ev.č. 14-067“
„Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné – Rudník“
„Oprava vodovodu – Komenského ulice, Vrchlabí – I/14“
„Rekonstrukce silnice I/14 , ul Komenského ve Vrchlabí“

Dopravní značení uzavírky mostu ev.č. 325-021 v Hostinném bude provedeno dle přiložených situací
pro značení v místě mostu a provizoria, se zohledněním požadavků na stavební úpravy a dopravní
značení  zajišťující  průjezd  rozměrných  vozidel  dle  návrhu  z  projektové  dokumentace.  Uzavírka  s
omezením bude dále značena předběžným značením pro zákazové značení na příjezdových úsecích
dle přiložených detailů.  Z předchozí  etapy budou ponechána omezení  pro zabránění průjezdu po
alternativních místních komunikací v Hostinném. 
Dopravní značení bude doplněno následujícím způsobem:
- V detailu č. 19 bude doplněna obec Prosečné v textu dodatkových tabulek E 13. 
- V detailu č. 20 bude doplněna obec Dolní Kalná v textu dodatkových tabulek E 13. 
- V detailu č. 24 bude doplněna obec Horní Kalná v textu dodatkových tabulek E 13 u omezení na
silnici III/2952. 
Návrh značení a provedení objízdné trasy přes mostní provizorium v Hostinném bude doplněn o v
projektu navržená opatření (rozšíření,  VDZ V 12b, atd.),  která zajistí  průjezd nákladních vozidel a
autobusů.
V případě vydaných výjimek pro vjezd nákladních vozidel budou vydané výjimky udělovány pouze v
naprosto nezbytném rozsahu, s ohledem na druh přepravy a pro konkrétní  vozidla.  Výjimky musí
zohlednit  prostorové možnosti průjezdu rozměrnějších vozidel a zajistit,  aby nebyl povolen průjezd
vozidel, pro která by museli řidiči v protisměru vytvářet volné průjezdy, čímž by mohla být narušena
plynulost semafory řízeného provozu.
Stávající DZ, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryto, nebo přeškrtnuto. 

• termín 18.5.2020 – 30.9. 
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Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení

Detaily  dopravního značení  v Hostinném a  v jednotlivých  uzlových bodech nebudou pro
velké množství vyvěšeny fyzicky na úřední desce. Budou připojeny k souboru v dálkovém
přístupu, v případě zájmu, je možné do podkladů tohoto opatření obecné povahy nahlédnout
na Městském úřadě Vrchlabí, SSÚ pro silnice II. a III. tř. kanc.č. 210 v úřední hodiny, jinak po
telefonické domluvě.
V     případě potřeby bude toto opatření obecné povahy doplněno, případně upraveno.  

Odůvodnění:

Silniční správní úřad Vrchlabí stanovil  přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po
projednání s Policií ČR Dopravního inspektorátu v Trutnově č.j.KRPH-39034/Čj-2020-051006-VJ ze
dne 15.5.2020. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním 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 v předmětné věci vydává zdejší úřad.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

/otisk úředního razítka/

Hana Bajerová  v.r.
Silniční správní úřad

Obdrží:

- MADOS MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí - žadatel 
- INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice

nad Labem
- M-Silnice, a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
- Jaroslav Michek – DIOZ, Polizy 4, 503 26 Osice
- Správa silnic  Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
- Policie ČR, Dopravní inspektorát, OŘ Trutnov
- Město Hostinné
- Město Vrchlabí
- Obec Prosečné
- Obec Kunčice nad Labem
- Obec Klášterská Lhota
- Obec Dolní Branná
- Obec Rudník
- Obec Dolní Lánov
- Obec Lánov
- Městys Černý Důl

Příloha : 3x Situace objízdných tras
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