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STANOVENÍ
přechodné úpr avy pr ovozu na pozemních komunikacích

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 zákon) a
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 12.05.2022 od spol. Dopravní značení Náchod, s.r.o.,
IČO 27467040, Vysokov 81, 549 12 Vysokov pověřeni plnou mocí od spol. COLAS CZ, a.s., IČO
26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, DI,
Trutnov čj.: KRPH-60753-2/Čj-2022-051006-VJ ze dne 02.06.2022 a ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5
stanoví přechodnou úpravu provozu
Platnost úpravy:
1. 06.06. – 12.06.2022 silnice č. III/3008 úplná uzavírka - oprava obj. trasy
2. 13.06. – 03.07.2022 silnice č. II/325 částečná uzavírka v úseku od křiž. III/3005 po křiž. III/30011
3. 04.07. – 21.09.2022 silnice č. II/325 úplná uzavírka od křiž. III/30011 po konec Doubravice

Nařízená obousměrná objízdná trasa:
1. úplná uzavírka úseku silnice č. III/3008
- veškerá doprava je vedena po silnici č. III/3005 mezi obcí Zábřezí – Řečice a Trotinou a
dále po silnici č. III/3007 do obce Zdobín a přes obec Horní Dehtov po silnici II/300 směr
Dvůr Králové nad Labem
2. částečná uzavírka silnice č. II/325 v úseku od křiž. III/3005 po křiž. III/30011 v úseku stavby
je kyvadlově povolen provoz osobních vozidel a linkových autobusů
- ostatní vozidla jsou vedena po objízdné trase od obce Lanžov po silnici č. II/284 přes
obec Bílé Poličany, Rohoznice do Miletína a dále ve směru Dvůr Králové nad Labem
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pokračuje po silnici II/300 přes obec Zdobín a Horní Dehtov, až ke křižovatce silnice
II/325 směr Bílá Třemešná, Hostinné
3. úsek silnice č. II/325 úplná uzavírka od křiž. III/30011 po konec obce Doubravice
- osobní vozidla je vedena trasa po silnici č. III/3005 do obce Zábřezí – Řečice a dále po
silnici č. III/3008 ke křižovatce se silnicí II/300 Dolní Dehtov
- ostatní tranzit je veden po objízdné trase etapy 2.
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Lukáš Mácha, tel. 724 618 790, COLAS
CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Další podmínky:

1) Dopravní značení bude pro provedení úplné uzavírky upraveno a doplněno o následující
značky.
2) Navržené svislé dopravní značení B1 + E9 + E3a bude v době částečné uzavírky silnice II/325
nahrazeno značením B4 + E3a.
3) Na křižovatkách silnic II/300 – III/3005, II/300 – II/3007, II/300 – III/3008 bude umístěno u
vjezdů na silnice III. tř. značení B4 + E13 „Mimo dopravní obsluhy obcí Trotina, Zdobín, Zábřezí
– Řečice“.
4) Na obou křižovatkách silnic II/300 – III/325 v Lanžově a mezi Lipnicí a Dehtovem bude
k předběžnému značení u silnice II/325 umístěno značení B4 + E13 „Mimo dopravní obsluhy
obce Doubravice a části Velehrádek“.
5) Na uzavírky a omezení bude upozorněno také již ve Dvoře Králové nad Labem. Značení IS 11a a
IP 22 bude umístěno již před křižovatkousilnice II/300 a III/30011 ve Dvoře Králové n/L. Na
vjezdu na silnici III/30011 z této křižovatky bude umístěno značení B4 + E13 „Mimo dopravní
obsluhy obce Dvůr Králové nad Labem a Doubravice“.
6) V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek požadovaných
pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
7) 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
66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
8) Za snížené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové
ploše náležitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné
překážky na pozemní komunikaci.
9) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel
S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat
Technických podmínek TP 66.
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10) V případě poruchy provizorní světelné signalizace zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení
plynulosti provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle výše
uvedených TP66. Toto řízení provozu poučenými pracovníky zhotovitel bude realizováno do
opětovného uvedení provizorní signalizace do provozu.
11) V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do konečné úpravy povrchu
vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 30 m před takovým místem nebo úsekem dopravní značka
A 7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně o dopravní značku B 20a(b) pro omezení rychlosti
průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat.
12) 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 dle výše uvedených TP 66.
13) Zejména budou přeškrtnuty dotčené cíle v rámci orientačního dopravního značení, včetně
velkoplošného, na všech objízdných trasách v celých jejich úsecích a na příjezdech k nim.
14) V případě přerušení prací, bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené
přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po
definitivním ukončení prací bude DZ umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně
odstraněno.
15) Během trvání omezení bude ze strany zhotovitele dbáno o neporušenost a úplnost dopravního
značení.
16) Kontakt na osobu zodpovědnou v rámci vydaného stanovení dopravního značení je p. Lukáš
Mácha, stavbyvedoucí spol. COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 a dále
technik, tel. 602 280 615, 491 421 607 Dopravní značení Náchod, s.r.o., Vysokov 81, 549 12
Vysokov.
17) Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům
Odůvodnění
Dne 12.05.2022 podala spol. Dopravní značení Náchod, s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 81, 549 12
Vysokov pověřena plnou mocí od spol. COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
podnět Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravnímu a správnímu, oddělení
dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/3008
Zábřezí – Řečice a silnice č. II/325 v úseku od křiž. III/3005 po křiž. III/30011 v obci Doubravice a
silnice č. II/325 v úseku od křiž. III/30011 po konec obce Doubravice, dle přiloženého dopravně
inženýrského opatření, jež je nedílnou součástí tohoto stanovení.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.:KRPH-60753-2/Čj-2022 051006VJ ze dne 02.06.2022.
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., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném
znění.
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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.
Otisk razítka
Lenka Brůnová, DiS.
Oprávněná úřední osoba a
vedoucí oddělení dopravy a
silničního hospodářství
Příloha:
11x DIO
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a na 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:
účastníci řízení:
Dopravní značení Náchod, s.r.o., IČO 27467040, Vysokov 81, 549 12 Vysokov
COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Město Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Zábřezí – Řečice, Zábřezí 26, IČO 00580872, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Trotina, Trotina 48, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Doubravice 155, IČO 005 80 759, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
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I)
II)

Obec Zdobín, Zdobín 52, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Obec Bílé Poličany, Bílé Poličany 10, 544 52 Bílé Poličany
Obec Rohoznice, Rohoznice 1, 507 71 Miletín
Miletín, nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín
Hořice, odbor dopravy, nám. J. Z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
b) Obecní úřad Třebihošť, Doubravice, Zábřezí – Řečice, Trotina, Zdobín, Lanžov, Bílé
Poličany, Rohoznice, Miletín, Hořice – úřední deska
dotčené orgány a instituce:
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
dále obdrží:
Městská policie, Rooseveltova 749, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tsm Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
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