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MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPIS. ZN.:
Č.J.:
Oprávněná úřední osoba:
TEL.:
E-MAIL:

MUBR 13585/2019 /ST/MA
PDMUBR 14080/2019
Kamil Matěj
491 504 335
matej@broumov-mesto.cz

DATUM:

10.5.2019

STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako správní orgán příslušný
podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu") na návrh, který podal
EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 500 41 Hradec Králové, IČO
45274924, Národní 138, 110 00 Praha 1-Nové Město
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
o z n a m u j e, že

stanoví
po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPH46406/ČJ-2019-050506 ze dne 9.5.2019 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: silnice č. II/303, III/302 3, III/302 4, III/303 23
termín:

17.5.2019 a 20.5.2019 vždy od 7,00 hod do 20,00 hod

akce:

II/303 Bukovice - Pěkov

v místě:

na křižovatkách a dle situačního zákresu

Jedná se o přechodnou úpravu provozu v intravilánu a extravilánu obcí, z důvodu provádění pokládky
podkladních vrstev a následně obrusné vrstvy asfaltobetonu na silnici II/303 a části silnice III/303 22 v k.
ú. Pěkov, kde v současné době je již povolena částečná uzavírka s kyvadlovým provozem pomocí
provizorní světelné signalizace.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou
normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích".
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
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4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný.
5. Dopravní značení přechodné úpravy provozu bude provedeno přesně dle schválených příloh.
6. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značeni.
7. Pracovní stroje ani jiná vozidla nesmějí zakrývat dopravní značení a značení nesmí být nikým
odstraňováno ani přemísťováno.
8. Dopravní značení nesmi tvořit překážku rozhledových poměrů křižovatek, sjezdů.
9. Dopravní značeni bude denně kontrolováno.
10. Dojde k dočasnému zneplatnění stávajících směrových tabulí, navádějících v rozporu s uzavírkou
řidiče do uzavřeného úseku silnice
11. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat orgán
Policie ČR.
12. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
13. Osazení dopravního značení zajistí EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická
498, 500 41 Hradec Králové,. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné
udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je, pan Marek Buřval,
tel.: 731 601 580.
14. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní
komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu
orgánu a orgánu Policie ČR.
15. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:
Navrhovatel EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 500 41 Hradec
Králové podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s prováděním finálního povrchu vozovky silnice č. II/303 a
části silnice č. III/303 22 v k.ú. Pěkov.
Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:
-

Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního
inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPH-46406/ČJ-2019-050506 ze dne 9.5.2019

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu
nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li
o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek
nebo námitek.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Jetřichov a města Teplice nad
Metují, které tímto žádáme o zveřejnění.
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Otisk úředního razítka
Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 500 41 Hradec Králové, IDDS:
bjpdzta
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8
MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ, IDDS: bfdba37
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d

