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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „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 “zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm.
c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), k podnětu
evidovanému pod čj. MUTN 14539/2022 ze dne 09.02.2022, podatele, kterým je město Pec pod
Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, (dále též jen
„podatel“), oznamuje, že po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky,
Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním
inspektorátem, vedeným pod čj. KRPH-118706/Čj-2021-051006, ze dne 10.02.2022, v souladu s
ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,
stanoví
místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci Náměstí u Kapličky panny
Marie - sever, nacházející se na pozemcích parc. č. 644/1, 644/16, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/15,
13/16, 13/17 v k.ú. Pec pod Sněžkou v obci Pec pod Sněžkou, odstraněním stávajícího
svislého dopravního značení C 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo a vodorovného
dopravního značení V 4 Vodící čára, V 10 b Stání kolmé, V 10c Stání šikmé, včetně V 13
Šikmé rovnoběžné čáry a umístěním nového svislého dopravního značení B 20a Nejvyšší
dovolená rychlost "30", B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti "30", IP 4b Jednosměrný
provoz, P 2 Hlavní pozemní komunikace, B 24 a Zákaz odbočení vpravo, B 24b Zákaz
odbočení vlevo, P 6 Stůj, dej přednost v jízdě, C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo, B 2
Zákaz vjezdu všech vozidel, IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem s dodatkovou
tabulkou E 9 Druh vozidla a E 7b směrová šipka pro odbočení, IP 12 Vyhrazené parkoviště
se symbolem č. 225 osoba na invalidním vozíku, P 6 Stůj, dej přednost v jízdě společně
s C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo dopravní
obsluhu" a vodorovného dopravního značení V 4 Vodící čára, V 13 Šikmé rovnoběžné čáry,
V 2b Podélná čára přerušovaná, V 10c Stání šikmé, V 10 b Stání kolmé, V 10f Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově
postiženou, V 9 Směrové šipky, z důvodu úpravy provozu v souvislosti s uspořádáním
parkovacích ploch, dle grafického znázornění v příloze.
Městský úřad Trutnov
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165
Fax 499 803 103
541 16 Trutnov
IDDS 3acbs2c
Úřední hodiny: pondělí a středa od 08:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 08:00 do 15:00 a pátek od 08:00 do 14:30.
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Instalace dopravního značení bude provedena za podmínek:
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada
Technické provedení:
retroreflexní, třída R 1
Kat.území:
Pec pod Sněžkou
Důvod:
nové uspořádání parkovacích ploch
Úsek:
veřejně přístupná účelová komunikace Náměstí u Kapličky panny
Marie - sever, nacházející se na pozemcích parc. č. 644/1,
644/16, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/15, 13/16, 13/17 v k.ú. Pec pod
Sněžkou, v obci Pec pod Sněžkou
Platnost úpravy:
od 01.04.2023
Provedení dopravního značení: svislé, vodorovné
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 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“ a v souladu
s TP 133 – “Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, ve shodě
s vyjádřením Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-118706/Čj-2021-051006, ze dne 10.02.2022.
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. 2,20 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 100 m.
Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být
dotčeny.
Před instalací dopravního značení musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace,
v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo
umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení.
Svislé a vodorovné dopravní značení, rozměry, barvy a provedení odpovídat přílohám vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1423, ČSN EN 1423 a ČSN EN 1436+A1.
Odůvodnění
Na základě podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
evidovaného pod čj. MUTN 14539/2022 ze dne 09.02.2022, podatele, kterým je město Pec pod
Sněžkou, IČO 00278181, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, stanovil správní orgán
místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci Náměstí u Kapličky panny Marie sever, nacházející se na pozemcích parc. č. 644/1, 644/16, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/15, 13/16,
13/17 v k.ú. Pec pod Sněžkou v obci Pec pod Sněžkou, odstraněním stávajícího svislého
dopravního značení C 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo a vodorovného dopravního značení V 4
Vodící čára, V 10 b Stání kolmé, V 10c Stání šikmé, včetně V 13 Šikmé rovnoběžné čáry
a umístěním nového svislého dopravního značení B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "30", B 20b
Konec nejvyšší dovolené rychlosti "30", IP 4b Jednosměrný provoz, P 2 Hlavní pozemní
komunikace, B 24 a Zákaz odbočení vpravo, B 24b Zákaz odbočení vlevo, P 6 Stůj, dej přednost
v jízdě, C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo, B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel, IP 13c Parkoviště
s parkovacím automatem s dodatkovou tabulkou E 9 Druh vozidla a E 7b směrová šipka pro
odbočení, IP 12 Vyhrazené parkoviště se symbolem č. 225 osoba na invalidním vozíku, P 6 Stůj,
dej přednost v jízdě společně s C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo s dodatkovou tabulkou E 13
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s textem "Mimo dopravní obsluhu" a vodorovného dopravního značení V 4 Vodící čára, V 13
Šikmé rovnoběžné čáry, V 2b Podélná čára přerušovaná, V 10c Stání šikmé, V 10 b Stání kolmé,
V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou, V 9 Směrové šipky, z důvodu úpravy provozu v souvislosti s uspořádáním
parkovacích ploch, dle grafického znázornění v příloze.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu § 77 odst. 3 zákona
o silničním provozu, který k navrhované místní úpravě provozu vydal písemné stanovisko vedené
pod čj. KRPH-118706/Čj-2021-051006, ze dne 10.02.2022, se kterým se správní orgán ztotožnil.
Svislé a vodorovné dopravní značení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu
a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu,
které je nedílnou součástí tohoto návrhu.
Návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové
komunikaci Náměstí u Kapličky panny Marie - sever, nacházející se na pozemcích parc. č. 644/1,
644/16, 13/5, 13/7, 13/8, 13/9, 13/15, 13/16, 13/17 v k.ú. Pec pod Sněžkou v obci Pec pod
Sněžkou, odstraněním stávajícího svislého dopravního značení C 3a Přikázaný směr jízdy zde
vpravo a vodorovného dopravního značení V 4 Vodící čára, V 10 b Stání kolmé, V 10c Stání
šikmé, včetně V 13 Šikmé rovnoběžné čáry a umístěním nového svislého dopravního značení
B 20a Nejvyšší dovolená rychlost "30", B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti "30", IP 4b
Jednosměrný provoz, P 2 Hlavní pozemní komunikace, B 24 a Zákaz odbočení vpravo, B 24b
Zákaz odbočení vlevo, P 6 Stůj, dej přednost v jízdě, C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo, B 2
Zákaz vjezdu všech vozidel, IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem s dodatkovou tabulkou
E 9 Druh vozidla a E 7b směrová šipka pro odbočení, IP 12 Vyhrazené parkoviště se symbolem
č. 225 osoba na invalidním vozíku, P 6 Stůj, dej přednost v jízdě společně s C 3b Přikázaný směr
jízdy zde vlevo s dodatkovou tabulkou E 13 s textem "Mimo dopravní obsluhu" a vodorovného
dopravního značení V 4 Vodící čára, V 13 Šikmé rovnoběžné čáry, V 2b Podélná čára
přerušovaná, V 10c Stání šikmé, V 10 b Stání kolmé, V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou, V 9 Směrové šipky,
z důvodu úpravy provozu v souvislosti s uspořádáním parkovacích ploch, dle grafického
znázornění v příloze, byl v souladu s ust. § 25 správního řádu vyvěšen v elektronické i listinné
podobě na úřední desce Městského úřadu Trutnov a města Pec pod Sněžkou, kdy ve smyslu
ust. § 172 správního řádu byla dotčeným osobám dána lhůta k podání připomínek a námitek.
Posouzením podnětu a s přihlédnutím k tomu, že k návrhu opatření obecné povahy nebyly
v zákonem stanovené lhůtě podány žádné připomínky nebo námitky, stanovil správní orgán výše
uvedenou místní úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení
Dle § 173 odst. 1 správního řádu správní orgán oznámí opatření obecné povahy veřejnou
vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce a zveřejní opatření obecní povahy
na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správním obvodů se opatření obecné
povahy týká.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecní povahy podat opravný prostředek.
(otisk razítka)
Tomáš Anton v.r.
oprávněná úřední osoba
Příloha
1 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 opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Pec pod
Sněžkou, 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
- město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc
Dotčené správní úřady
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d

