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Navrhovatel: FABRIKA TEMNÝ DŮL - kulturní a vědecký spolek, IČO 06188419, Temný
Důl 81, 542 26 Horní Maršov
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/296 - obec Horní Maršov, část obce
Temný Důl - pořádání kulturní akce
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon
o silničním provozu“), na základě žádosti č.j.: MUTN 77587/2018, kterou podal spolek FABRIKA
TEMNÝ DŮL - kulturní a vědecký spolek, IČO 06188419, Temný Důl 81, 542 26 Horní
Maršov, dne 28.08.2018, v řízení vedeném podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), po projednání a písemném vyjádření Policie
ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-84899/Čj-2018-051006 ze dne 26.09.2018, po posouzení této žádosti
a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu
a v návaznosti na ustanovení § 171, a § 173 správního řádu,
stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici II/296 v obci Horní Maršov, část obce Temný Důl, pro označení úseku se sníženou
rychlostí průjezdu vozidel z důvodu zajištění bezpečnosti provozu, v souvislosti se
zvýšeným pohybem návštěvníků kulturní akce, kteří se budou pohybovat po krajnici silnice
při chůzi mezi parkovištěm a místem konání akce.
K označení pracovního místa bude užito dopravní značení v rozsahu:
viz příloha a popis
Velikost dopravního značení:
Technické provedení:
Kat.území:
Důvod:
Úsek:
Platnost úpravy:

základní rozměrová řada
retroreflexní, třída R 1,
Temný Důl
konání kulturní akce
silnice II/296
28.09.2018
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Provedení dopravního značení: svislé – přenosné
Druh úpravy:
přechodná
Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Karel Chotek, nar. 23.06.1986, trvale
bytem Loretánská 174/3, 118 01 Praha 1, tel. č. 606 367 234.
Značkami “B 20a Nejvyšší dovolená rychlost“ navržené snížení rychlosti bude ve směru
příjezdu od Pece pod Sněžkou provedeno pomocí posloupnosti instalovaných dopravních
značek hodnot “70“, “50“, “30“ a bude také zopakováno u označení začátku obce, které je
provedeno dopravní značkou “IZ 4a Obec“. Na výjezdu z obce směrem Pec pod Sněžkou
bude dopravní značení “B 20a Nejvyšší dovolená rychlost“ zopakováno u označení konce
obce, které je provedeno dopravní značkou “IZ 4b Konec obce“.
Dopravní značení “A 22 Jiné nebezpečí“ doplněné o dodatkovou tabulku “E 13 Text nebo
symbol“´s textem “POHYB CHODCŮ PO VOZOVCE“ bude pro oba směry umístěno minimálně 50
m před začátkem předpokládaného zvýšeného pohybu osob podél silnice II/296.
Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného
přiloženého schéma, nebo situačního plánku, pokud je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo
podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním
provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“ ze dne 31.07. 2013.
Během konání kulturní akce nesmí dojít ze strany organizátora k ohrožení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.a po celou dobu trvání akce odpovídá za úplnost a neporušenost
přenosného dopravního značení.
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN
EN 12899-1 a ČSN 1463-1.
Po ukončení akce bude dopravní značení, umístěné v její souvislosti, neprodleně odstraněno.
Odůvodnění
Na základě žádosti Č. j.: MUTN 77587/2018, kterou dne 28.08.2018, podal spolek FABRIKA
TEMNÝ DŮL - kulturní a vědecký spolek, IČO 06188419, Temný Důl 81, 542 26 Horní Maršov,
stanovil Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán,
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení
na silnici II/296 v obci Horní Maršov, část obce Temný Důl, pro označení úseku se sníženou
rychlostí průjezdu vozidel z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
v souvislosti se zvýšeným pohybem návštěvníků kulturní akce, kteří se budou pohybovat po
krajnici silnice při chůzi mezi parkovištěm a místem konání akce.
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu a žádost byla dne
26.09.2018 doplněna písemným vyjádřením příslušného orgánu policie – Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, vydaným
k tomuto návrhu pod Čj.: KRPH-84899/Čj-2018-051006 dne 26.09.2018. Vzhledem k tomu, že
navrhovatel podal žádost sice s předstihem, dne 28.08.2018, ale pozdě z důvodu doby pro
vyjádření Policie ČR DI Trutnov, nebylo možné stanovit přechodnou úpravu provozu opatřením
obecné povahy, vydaným v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Z tohoto důvodu
musel správní orgán rozhodnout, zda usnesením, podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu,
zastaví, protože termín konání akce uvedený v žádosti uplyne dříve, než přechodná úprava
provozu vydaná opatřením obecné povahy, nabude účinnosti a žádost by se tak stala
bezpředmětnou, nebo zda je možné stanovit přechodnou úpravu provozu vydáním opatření
obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu, které v případě, hrozí-li
vážná újma veřejnému zájmu, může nabýt účinnosti dnem vyvěšení. Po zvážení všech
skutečností, má správní orgán za to, že v tomto případě, lze výjimečně užít mimořádný postup dle
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§ 173 odst. 1 správního řádu s užitím § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu a stanovit
přechodnou úpravu opatřením obecné povahy, které nabývá účinnosti dnem vyvěšení. Jedná se o
zajištění bezpečnosti provozu na silnici II/296, pro kulturní akci poměrně velkého rozsahu,
s bohatým kulturním programem, které se účastní větší počet návštěvníků, kteří přicházejí po
silnici II/296. Akci pořádá spolek FABRIKA TEMNÝ DŮL – kulturní a vědecký spolek. Z tohoto
důvodu se správní orgán rozhodl pro stanovení přechodné úpravy provozu dle výše popsaného
postupu podle § 173 odst. 1 správního řádu.
Takto vydané opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení. Na základě návrhu
žadatele a po posouzení jeho žádosti, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, z důvodu
zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích, jak je výše uvedeno.

Poučení
Opatření obecné povahy se obvykle doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu,
vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i
listinné) a na úředních deskách v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti dnem
vyvěšení veřejné vyhlášky.
Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat
opravný prostředek.
(otisk úředního razítka)

(vlastní rukou)
z p. Lenka jaďuďová
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy
Příloha
1 x ověřená situace
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.
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Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Horní Maršov, Bertholdovo
náměstí 102, 542 26 Horní Maršov
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
OÚ Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 102, 542 26 Horní

Na vědomí
účastníci (dodejky)
- FABRIKA TEMNÝ DŮL - kulturní a vědecký spolek, Temný Důl č.p. 81, 542 26 Horní Maršov
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
dotčené správní úřady
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát,
IDDS: urnai6d
ostatní
- OBEC HORNÍ MARŠOV, IDDS: js2bd78

