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Oznámení veřejnou vyhláškou
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
nebo námitek
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 (zákon o silničním provozu), jako příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích II. a III. třídy, postupem v
souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, na základě
podnětu ze dne 23.03.2018 podaného Obcí Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zast.
pověřenou starostkou obce Alenou Skořepovou a po předchozím písemném vyjádření Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov,
dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-34962/Čj-2018-051006, ze dne 02.05.2018 a po posouzení
podnětu v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu, připravil návrh opatření obecné povahy pro

stanovení trvalé místní úpravy provozu

na místních komunikacích 3c, 4c, nacházejících se na pozemku p. č. 731 v k. ú. Lanžov, změna
spočívá v umístění nového svislého dopravního značení organizující parkování na předmětných
komunikacích, vše v rozsahu grafické přílohy.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení na pozinkované trubce ukotvené do
betonové patky za dodržení průjezdního a průchozího prostoru
IZ8a „Zóna s dopravním omezením“ - 2x
IZ8b „Konec zóny s dopravním omezením“ - 2x
B28 „Zákaz zastavení“ - 2x
IP11 b „Parkoviště kolmé nebo šikmé stání“ na vyznačených lokalitách 3x
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E13 „Dodat. tabulka“ - 3x s textem „Návštěvníci OU a MŠ“, Zaměstnanci MŠ“, Zaměstnanci OU“
Důvod: návrh dopravního značení organizující parkování na místních komunikací 3c, 4c v obci Lanžov
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Pověřená starostka obce Alena Skořepová, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel.
606 957 144.
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do
průjezdního profilu komunikace.
2) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj
značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí
od vnějšího okraje zpevněné krajnice). Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec
zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
3) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu
s TP 65 -„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
4) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se
správcem komunikace o převodu dopravního značení.
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo
toto stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění
Obec Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zast. pověřenou starostkou obce Alenou
Skořepovou, požádala Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního
hospodářství o návrh stanovení trvalé místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na
místních komunikacích 3c, 4c, nacházejících se na pozemku p. č. 731 v k. ú. Lanžov, změna spočívá
v umístění nového svislého dopravního značení organizující parkování na předmětných
komunikacích, vše v rozsahu grafické přílohy.
Důvodem návrhu změny je organizace parkování na místních komunikací 3c, 4c v obci Lanžov.
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu,
vydané pod čj.: KRPH-34962/Čj-2018-051006, ze dne 02.05.2018.
Správní orgán žádost posoudil dle zákona a vyhlášky a zpracoval návrh stanovení předmětné místní
úpravy ve shora uvedeném znění.
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Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,
jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba,
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje
a na Úřední desce obce Lanžov a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den
této lhůty je dnem doručení.

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

Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
Obec Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zast. pověřenou starostkou obce Alenou
Skořepovou
ostatní – veřejná vyhláška
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Dotčené orgány:
Policie ČR, Dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
Příloha:
1x situační plánek
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