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Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní orgán 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 ustanovení § 77 odst. 1
písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na
základě podnětu ze dne 03.06.2016 od Obce Lanžov, IČ 00580198, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem (dále jen žadatel) a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5. zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.

stanoví přechodnou úpravu provozu



na silnici II/325 v obci Lanžov

dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení
dodatkové tabulky E13 s textem o časovém údaji 06:00 – 16:00 hod. ke stávající dopravní značce B
20a „30“ „Nejvyšší dovolená rychlost“, která bude přemístěna ze stávajícího umístění u domu čp. 5
na sloupek umístěný při vjezdu k místnímu koupališti u zastávek BUS.

Důvod: změna, již stanovené místní úpravy dodatkovou tabulkou s časovým údajem
Platnost úpravy: 23.06. – 23.08.2016
Instalaci dopravního značení provede: žadatel
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: starostka obce Alena Skořepová, Lanžov
2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 606 957 144.
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Další podmínky:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku,
pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v
tomto stanovení.
2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílými reflexními pruhy.
3) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje
zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího
okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
4) Přenosné značky se umisťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud
možno v jednotné výšce.
5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP
č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
6) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a
ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
7) Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním
orgánům.
Odůvodnění
Obec Lanžov, IČ 00580198, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem podalo podnět Městu Dvůr
Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici II/325 v obci Lanžov.
Důvodem je změna, již stanovené místní úpravy dodatkovou tabulkou s časovým údajem ke stávající
dopravní značce B 20a „30“ „Nejvyšší dovolená rychlost“, která bude přemístěna ze stávajícího
umístění u domu čp. 5 na sloupek umístěný při vjezdu k místnímu koupališti u zastávek BUS.
Z důvodů nebezpečí z prodlení může silniční správní úřad stanovit přechodnou úpravu provozu bez
projednání s dotčenými orgány a bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy nejdéle na
60 dnů.
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015
Sb. a v souladu s ustan. § 77 odst. 3 a 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., a stanovil přechodnou
úpravu provozu.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní úřad může dle svého uvážení tuto lhůtu zkrátit až na jeden
den, což učinil.
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Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS., v. r.
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství

Přílohy:
jsou k nahlédnutí na Odboru dopravy, Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G.
Masaryka 38 ve třetím patře č. dveří 411, v po – st 8:00 – 7:00 hod. a ostatní dny od 8:00 – 11.30
hod.
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

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
Rozdělovník:
I) účastníci řízení:
1) Obec Lanžov, IČ 00580198, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
2) ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
II) dotčené orgány a instituce:
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
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