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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako příslušný orgán
státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle
ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Obec
Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106 (dále jen
„žadatel“),

stanovuje
v souladu s ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu
provozu na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích, na veřejně přístupných účelových
komunikacích v katastrálním území obce Albrechtice nad Orlicí, z důvodu označování krátkodobých
pracovních míst pro mimořádné situace (např. havárie), které nelze předpokládat. Přechodná úprava
provozu bude označena podle potvrzených a schválených schémat pro označování pracovních míst
"Vzorový list pracovního místa A, B, C", která jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení
přechodné úpravy provozu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.

2.
3.

Provedení dopravního značení na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích, na veřejně
přístupných účelových komunikacích v katastrálním území obce Albrechtice nad Orlicí, z důvodu
označování krátkodobých pracovních míst pro mimořádné situace, bude realizováno dle
předložené grafické přílohy "Vzorový list pracovního místa A, B, C", kterou potvrdil a schválil
příslušný orgán policie – Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne
14.11.2019 pod č. j. KRPH-112676/ČJ-2019-050706 a každé neplánované omezení z důvodu
označování krátkodobých pracovních míst pro mimořádné situace na silnicích II. a III. tříd, na
místních komunikacích, na veřejně přístupných účelových komunikacích v katastrálním území
obce Albrechtice nad Orlicí, bude nahlášeno e-mailovou zprávou na DI Policie ČR, Rychnov
nad Kněžnou (rk.di.komunikace@pcr.cz).
Osazování (umísťování) dopravních značek a dopravních zařízení může provádět pouze
oprávněná a odborně způsobilá osoba, která prokáže svoji způsobilost (viz. TP 65, bod 6 Schvalovací podmínky)
Provedení přechodné úpravy provozu musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Dopravní značky
a zařízení musí být v souladu s ustanovením § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

rozměry, barvami a technickými požadavky musí odpovídat zvláštním technickým předpisům,
kterými je norma ČSN EN 12899 – 1 "Stálé svislé dopravní značení", a dále technické podmínky
TP 65 (II. vydání) "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", s technickými
podmínkami TP 66 (II. vydání) "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích", s technickými podmínkami TP 100 (II. vydání) "Zásady pro orientační dopravní
značení na pozemních komunikacích", s technickými podmínkami TP 169 "Zásady pro
označování dopravních situací na pozemních komunikacích", s technickými podmínkami TP 133
"Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" a VL.6.1 "Vybavení
pozemních komunikací".
Označování pracovních míst musí odpovídat zásadám uvedeným v čl. 1. 4 TP 66.
Veškeré svislé dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní základní velikosti.
V souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé
dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.
Veškeré součásti týkající se dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení
atd.) musí být schváleného typu.
Za snížené viditelnosti bude místo označeno dle § 45 ost. 3 zákona o provozu na pozemních
komunikacích výstražným světlem žluté barvy.
Veškeré stávající trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním
značením bude zakryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození nebo znečištění dotčených
pozemních komunikací.
Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu.
Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad Městského úřadu Kostelec nad Orlicí může z důvodu
zajištění bezpečnosti silničního provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu
Policie ČR stanovit další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní
značení.
Termín provedení přechodné úpravy provozu: od 01.01.2020 do 31.12.2020. Přesný termín
osazení každého přechodného DZ, z důvodu označování krátkodobých pracovních míst pro
mimořádné situace na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích, na veřejně přístupných
účelových komunikacích v katastrálním území obce Albrechtice nad Orlicí, bude předem
písemně zaslán na Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad Kostelec nad Orlicí,
prostřednictvím emailové zprávy (nkopecka@muko.cz).
O provedení a jakékoliv změně v přechodném dopravním značení a to v dostatečně
časovém předstihu bude neprodleně písemně informován Odbor dopravy - obecní
živnostenský úřad Městského úřadu Kostelec nad Orlicí,e-mailovou zprávou
(nkopecka@muko.cz).
Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po nezbytně nutnou
dobu. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být toto
značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu, o
čemž je nutno neprodleně písemně informovat Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, e-mailovou zprávou (nkopecka@muko.cz).
Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení na silnicích II. a III. tříd, na místních
komunikacích, na veřejně přístupných účelových komunikacích v katastrálním území obce
Albrechtice nad Orlicí – Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad
Orlicí, IČO:005 79 106, kontaktní osoba – referent majetkové správy Obce Albrechtice na
Orlicí, Jaroslav Kupka, tel.:773 769 970.

Odůvodnění:
Dne 19.11.2019 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy – obecnímu
živnostenskému úřadu, žádost od žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a
III. tříd, na místních komunikacích, na veřejně přístupných účelových komunikacích v katastrálním
území obce Albrechtice nad Orlicí.
Důvodem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provedení dopravního opatření označování krátkodobých pracovních míst pro mimořádné situace (např. havárie), které nelze
předpokládat, na silnicích II. a III. tříd, na místních komunikacích, na veřejně přístupných účelových
komunikacích v katastrálním území obce Albrechtice nad Orlicí.
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Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní
živnostenský úřad ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o
silničním provozu a z vyjádření Policií ČR, ze dne 14.11.2019 pod čj. KRPH-112676/ČJ-2019-050706,
včetně schémat, která tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy.
Umístění výše uvedených dopravních značek a dopravního zařízení, dle tohoto stanovení přechodné
úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle 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 ustanovením § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a stanovil přechodnou úpravu
provozu ve shora uvedeném znění.
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a
nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Poučení:
Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti
opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká
referentka Odboru dopravy –
obecního živnostenského úřadu

Datum vyvěšení: ………………………..

Datum sejmutí: …………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:………………..

Razítko:

Číslo jednací: MUKO-35186/2019-nk

strana
3/4

Účastníci řízení:
1. Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106
Ostatní – veřejná vyhláška:
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí - úřední deska

Dotčené orgány:
1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČO: 75151545
2. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové - Plačice, IČO: 709 47 996

Přílohy:
Vzorový list pracovního místa A, B, C

UID:
Počet listů: 2
Počet příloh: 3
Počet listů/svazků příloh: 2
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