Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravní a správní
oddělení dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODS/43452-2022/bru 4557-2022
Spis. a skart. znak: 280.6
Počet příloh:
1
Počet listů příloh: 0
Vaše č. j.:

OBEC ZDOBÍN
00580864
č. p. 52
544 01 ZDOBÍN

Vyřizuje: Lenka Brůnová, DiS.
Telefon: 499 318 135
E-mail:
brunova.lenka@mudk.cz
Datum:

10.05.2022

Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení 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 01.04.2022 Obce Zdobín, IČ 00580864, Zdobín
52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupenou pověřeným starostou obce Luďkem Zívrem (dále
jen žadatel) a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

stanoví přechodnou úpravu provozu
•

na silnicích:

č. III/3007 v obci Zdobín,
č. III/3005 v obci Trotina
č. III/3008 v obci Zábřezí – Řečice
č. II/300 v úseku Zdobín

Důvod:

Zdobínská pouť - Jarmark lidových řemesel v obci Zdobín

Platnost úpravy:

21.05.2022 od 6:00 – 19:00 hod.

Instalaci dopravního značení provede: žadatel
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Luděk Zívr, starosta Obce Zdobín,
Zdobín 52, IČ 00580864, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, tel. 606 263 021
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Další podmínky:
1) 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“.
2) Během konání akce nesmí dojít ze strany pořadatele k ohrožení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení
umístěného v souvislosti s pořádanou akcí.
3) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost
zrušena přeškrtnutím.
4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílými reflexními pruhy.
5) Po ukončení akce bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou)
neprodleně odstraněno.
6) Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním
orgánům.
Odůvodnění
Obec Zdobín, IČ 00580864, Zdobín 52, 544 01 Zdobín, zastoupena pověřeným starostou obce
Luďkem Zívrem, podala podnět Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravnímu a
správnímu, oddělení dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici č. III/3007, č. III/3005, č. III/3008 a č. II/300 v k. ú. Zdobín.
Důvodem je konání kulturní akce Zdobínská pouť - Jarmark lidových řemesel v obci Zdobín.
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. 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 orgán může tuto lhůtu zkrátit až na jeden den, což učinil.

Otisk razítka
Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba a
vedoucí oddělení dopravy a
silničního hospodářství
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Příloha:
1x situační plánek
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a na Úřední desce Obce Zdobín, Třebihošť, Trotina, Zábřeží Řečice 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 Zdobín, IČ 00580864, Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupena
pověřeným starostou obce Luďkem Zívrem
Obec Trotina 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Zábřeží Řečice, Zábřeží 26, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
3) ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
b) Obecní úřad Zdobín, Trotina, Třebihošť - úřední deska
II) dotčené orgány a instituce:
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
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