MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV
Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací:
Spisová zn.:
Skartační zn.:
Spisový zn.:

MUTN 79537/2018
2018/6836/V/JAL
S/5
280.4

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Lenka Jaďuďová
499 803 291
jadudova@trutnov.cz

Datum:

03.09.2018

Navrhovatel: Obec Horní Maršov, IČO 00277878, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní
Maršov
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.třídy Horní Maršov - kulturní akce
"Otevřená ulice"

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o
silničním provozu“), na základě žádosti, kterou podala OBEC HORNÍ MARŠOV, IČO 277878,
Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, dne 03.09.2018, v řízení vedeném podle části
šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),
po projednání a písemném vyjádření Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-80525/Čj-2018-051006 ze
dne 23.08.2018, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu
stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici II/296 v obci Horní Maršov, třída Josefa II, v souvislosti s pořádáním kulturní akce
“Otevřená ulice“.
K označení prostoru kulturní akce bude užito dopravní značení v rozsahu:
viz příloha a popis
Silnice II/296 – třída Josefa II. v úseku dlouhém cca 350 m od vjezdu na Bertholdovo
náměstí směr Svoboda nad Úpou v obou směrech.
B 20a
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Toto dopravní značení bude za křižovatkami s připojením místních komunikací vždy zopakováno.
Velikost dopravního značení :
základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní, třída R 2
Kat.území:
Horní Maršov
Důvod:
označení úseku
Úsek:
silnice II/296
Termín:
08.09.2018 od 08:00 h do 22:00 h
Druh úpravy:
přechodná
Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Ing. Pavel Mrázek, starosta obce, tel.
č. 736 680 605.
Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného
přiloženého schéma, nebo situačního plánku, pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo
podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 – “Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 31.07. 2013.
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu v platném znění, nabývá toto opatření
obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje.
Odůvodnění
Na základě žádosti, kterou dne 03.09.2018, podala OBEC HORNÍ MARŠOV, IČO 277878,
Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní Maršov, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby,
oddělení silničního hospodářství a dopravy, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení pro označení
úseku konání kulturní akce “Otevřená ulice“. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno
v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích.
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu a písemné
vyjádření příslušného orgánu policie – Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, vydané k tomuto návrhu pod Č.j.: KRPH80525/Čj-2018-051006 dne 23.08.2018.
Na základě návrhu žadatele a po posouzení jeho žádosti, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor
výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno.

Poučení
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na
úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na
úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy
týká.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
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Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
(otisk úředního razítka)
(vlastní rukou)
z p. Lenka Jaďuďová
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy
Příloha :

1 x ověřená situace

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední
desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne: ……………………..

Sejmuto dne:

…………………

……………….

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..
……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Horní Maršov.

Vyvěšeno dne: …………………….. Sejmuto dne:

…………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..
……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
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Rozdělovník:
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov - úřední deska
Na vědomí:
účastníci (dodejky)
- OBEC HORNÍ MARŠOV, IDDS: js2bd78

dotčené správní úřady
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
ostatní
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

