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Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec
pod Sněžkou
Podnět ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - obec Pec pod Sněžkou
- pasportizace dopravního značení v obci.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní 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 Č. j.: MUTN 136776/2016, kterou podalo Město Pec pod
Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, dne 08.12.2016, a
doplnění žádosti ze dne 18.12.2018, 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-962-195/Čj-2018-051006 ze dne 19.10.2018 a po
posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním
provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích v platném znění a v návaznosti na ustanovení § 171, § 172 a § 173 správního řádu,
stanoví
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v obci Pec pod Sněžkou – obnova,
úprava a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení v souladu s „Pasportem
dopravního značení“ č. zak. 25-2014 z 03.2016 v rozsahu:
viz popis a příloha
Velikost dopravního značení :
Technické provedení:
Kat.území:
Důvod:
Úsek:

základní rozměrová řada
retroreflexní, třída R 1
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa I, Velká Úpa II
pasportizace dopravního značení v obci
silnice II/296, místní a účelové komunikace ve správním obvodu
města Pec pod Sněžkou
Platnost úpravy:
od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
Provedení dopravního značení: svislé – stálé; vodorovné
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Druh úpravy:
místní
Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Město Pec pod Sněžkou,
IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.
Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno jako svislé a vodorovné, dle
přiložených situačních schémat, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, případně podle
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
Dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního 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 TP 133 – “Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích“.
Svislé dopravní značení musí být umístěno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního
profilu komunikace.
V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky
bude 0,5m – 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od
vnějšího okraje zpevněné krajnice).
Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m a mimo obec ze
vzdálenosti 100m.
Před instalací dopravního značení musí podatel získat souhlas příslušného vlastníka, nebo
správce komunikace, v němž bude určen druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo
provedení a přesné místo umístění dopravního značení.
Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být
dotčeny.
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č.
a ČSN EN 12899-1, ČSN 1463-1.

294/2015Sb.,

Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, případně dopravní zařízení, pokud
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení či zařízení.
Odůvodnění
Na základě podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním
obvodu města Pec pod Sněžkou – Č. j.: 136776/2016, který dne 08.12.2016 podalo město Pec
pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, stanovil Městský
úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, místní úpravu provozu na
pozemních komunikacích. Jedná se o obnovu, úpravu a doplnění svislého a vodorovného
dopravního značení na silnici II/296, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích v souladu se zpracovaným „Pasportem dopravního značení“. Jeho návrh byl
vypracován pro stanovení místní úpravy provozu, která potvrdí platnost stávajícího dopravního
značení, odstraní nepotřebné, nebo chybně instalované dopravní značení a doplní chybějící
a nové dopravní značení. Tato místní úprava provozu stanoví použití dopravního značení ve
správním obvodu města Pec pod Sněžkou v k. ú. Pec pod Sněžkou, k. ú. Velká Úpa I a v k.ú Velká
Úpa II.
K místní úpravě provozu bude užito svislé a vodorovné dopravní značení, které bude umístěno
v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích.
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K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, které však
neobsahovalo texty dodatkových tabulek. bylo později . Žádost byla ve smyslu § 77 odst. 3 zákona
o silničním provozu projednána s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, který k tomuto
návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRPH-962-195/Čj-2016-051006 dne 19.10.2018.
Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s § 25 správního řádu vyvěšen na úřední desce
(elektronické i listinné) MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov a na úřední desce MÚ
Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou. Ve smyslu ustanovení § 172
správního řádu byla dána lhůta k podání připomínek a námitek.
Na základě posouzení žádosti, místní znalosti a vzhledem k tomu, že k návrhu tohoto opatření
obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě vzneseny žádné připomínky nebo námitky, stanovil zdejší
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy místní 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 patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje povolení, stanovisko,
posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
(otisk úředního razítka)

(vlastní rukou)
z p. František Přibyl
referent oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Příloha
2 x situace
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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
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce MÚ Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec
pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou.
V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na
úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením
termínu vyvěšení.
Vyvěšeno dne: …………………….. Sejmuto dne:

…………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník
Na úřední desce vyvěsí
-

MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření
obecné povahy)
MÚ Město Pec pod Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

Na vědomí
(dodejky)
- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
dotčené správní úřady
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d

