
MESTSKY URAD HORICE

náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice

detašované pracoviště Čelakovského 1457, Hořice

Odbor dopravy

ruRŠr zru. : MUHc-Do/ I44gB/Dz-36/ zozl/sE

wŘtzu:r: Jaroslav Šedivý
TEL.: 492 I05 486
E-MAIL: sedivy@horice.org

DATUM: O5.10.2O2L

VEREJNA VYHLASKA
opnrŘeNÍ ogecNÉ povnHv

sTANovENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PRovozu

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 3ako příslušný silniční správní
úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na
silnici II. a III. třídy' místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle s 124
odst. 6 zákona č.36I/2000 Sb', o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení $ 77 odst. 1 písm. c) citovaného
zákona a $ 171 zákona č. 5oo/2oo4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

vydává opatření obecné povahy

spočívající

ve stanovení místní úpravy silničního provozu silnici č. IIl30o a
lI/ 2a4 v Miletíně

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Jičín, dopravního inspektorátu vydaném pod
č.j. KRPH- 68093-2/ ČJ-2ozI-o5O4O6 ze dne 23'07 .2o2I
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stanoví
ve smyslu ustanovení 5 77 odst. 1 písm. c) zákona č' 36I/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, V platném znění, realizaci místní úpravy
silničního provozu na silnici č. IIl300 aII/2B4 v Miletíně.

Umístěním svislého dopravního značení B14 (9'5 t) + E3a + E7a (E7b), dle přiložených
situačních plánků

Termín: trvale

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Miroslav Plecháč, ÚonŽen SILNIc Královéhradeckého kraje, a.s., středisko Hořice,
tel.z 724 35I373.

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:

1) Dopravní značení proved'te dle přiložených situačních plánků

2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č.36l/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2oI5 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".

3) Žadatel je povinen zajištbvat průběžnou kontrotu a údržbu dopravního značení a
zařizeni tak, aby bylo v řádném stavu.

odůvodnění

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán
obdržel dne 14.o7 '202I od žadatele Správa silnic Královéhradeckého kraje, P.o.,
rčo zog 47 996, Kutnohorská 59, 5oo 04 Hradec Králové, návrh k provedení místní
úpravy silničního provozu silnici č. IIl300 a ÍI/2B4 v Miletíně, umístěním svislého dopravního
značení B14 (9'5 t) + E3a + E7a (E7b) z důvodu upozornění řidičů na sníženou nosnost
mostu (ev. č. 2B4-o32) na silnici II/2B4 v Lázních Bělohrad, dle přiložených situačních plánků.
od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru
Jičín, dopravního inspektorátu, správní orgán obdrŽel kladné vyjádření k úpravám dopravního
značení č.j. KRPH-68093-2/ČJ-2o21-050406. Správní orgán na těchto podkladech vydává
opatření obecné povahy.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění:

Námitky dle ustanovení $ I72 odst.5 správního řádu nebyly uplatněny.
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ved

Poučení

Dle 5 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinností patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy d|e 5 173 odst. 2 správního
řádu nelze podat opravný prostředek.

ra

od dopravy

Příloha:
-2xsituačníplánek

Rozdělovník:

Účastníci řizeni

Správa sitnic Krátovéhradeckého kraje, IČo 70947996, Kutnohorská 59, 50o 04 Hradec Krátové - PlačÍce,
IDDS: 6m9k$ey
ostatní - veřejná vyhláška

Dotčenú orgán

KŘP Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Batbínova 24, 506 12 ]ičín, IDDS:
urnai6d

K wvěšení na úřední desce

Městský úřad Hořice, odbor hospodářský
Měsťský úřad Miletín, IDDS: yncbcrq

Na vědomí

Městský úřad ]ičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zťmbqug
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Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který
písemnost doručuje a zveřejněna též způsobem, umožňujícím dálkový přístup, a to na
www.horice.org. Veřejná vyhláška se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů v
obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující
pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty 1e dnem doručení.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto
usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vypraveno dne :
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Dopravní značení celková situace
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Dopravní značení situace č. 2 Miletín
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