Městský úřad Jaroměř
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
_________________________________________________________________________________________________________________

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČ 6569030, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
Váš dopis značky / ze dne: 3.7. 2018
Číslo jednací: PDMUJA 22591/2018-Re
Spis. zn .:ODSH-4477/2018-Re
Dne: 9. 7. 2018
Vyřizuje/telefon: Ilona Reichmannová / 491 847 144
E-mail: reichmannova@jaromer-josefov.cz
Datová schránka: sbwbzd5

Oprávněná úřední osoba: Ilona Reichmannová
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecní povahy
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
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 o silničním provozu“), a
ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) na základě žádosti doručené dne 3.7.2018, pod sp.zn.ODSH-4477/2018-Re,
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02
Pardubice v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČ 6569030, 5. května 1378, 516 01
Rychnov nad Kněžnou
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
vydaném pod čj. KRPH-61603/ČJ-2018-050506 ze dne 2.7. 2018, ve smyslu ustanovení § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ustanovení § 61
odst. 4 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu
dopravní značení viz schválené situace na silnicích III/285 13, II/285, II/304 v ORP
Jaroměř a na místních komunikacích v obci Rychnovek, z důvodu opravy železničního
přejezdu č. P5436 v Rychnovku
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 16.7.2018 do 10.8.2018
Důvod: oprava železničního přejezdu č. P5436 Rychnovek, odvodnění a oprava přilehlého
nástupiště
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Odpovědná osoba za provedení značení: Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ
25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČ
6569030, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pan Martin Potoček, stavbyvedoucí,
č. tel. 602 185 548
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, musí být provedeno dle přiložených situací
a podmínek PČR DI Náchod.
2) Dopravní inspektorát a silniční správní úřad si vyhrazuje, možnost doplnění či pozměnění
navržené přechodné úpravy, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
3) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledových
poměrů křižovatek.
4) Dopravní značení bude denně kontrolováno. K vyznačení objízdných tras bude v rámci
možností a vhodnosti využito pevných sloupků.
5) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu
vlivem klimatických podmínek.
6) V prostoru železničního přejezdu bude SDZ č.B1 (zákaz vjezdu všech motorových
vozidel v obou směrech) na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.
7) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy
nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat
do průjezdního profilu komunikace.
8) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných,
spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
9) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66
– Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 2015, schválené
MD, pod čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015.
10) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m.
11) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463.

Odůvodnění:
Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02
Pardubice v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČ 6569030, 5. května 1378, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, požádala Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního
hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/285 13, II/285, II/304
v ORP Jaroměř a na místních komunikacích v obci Rychnovek, z důvodu opravy železničního
přejezdu č. P5436 v Rychnovku .
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,
dopravního inspektorátu, vydaném pod čj. KRPH-61603/ČJ-2018-050506 ze dne 2.7. 2018,
souhlas majetkového správce silnic II. a III. tříd Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.
Správní orgán žádost 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 zákona stanovil přechodnou
úpravu ve shora uvedeném znění.
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.
Otisk úředního razítka
Ilona Reichmannová
odbor dopravy a silničního hospodářství
Příloha: ověřené situace

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a
zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem 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: …………………………………...
Rozdělovník:
I/ účastnici řízení:
1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 25253361, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
v zastoupení společností LETS DZ s.r.o., IČ 6569030, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou
2) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
3) Obec Rychnovek, 552 25 Rychnovek
4) Velký Třebešov, 552 03 Velký Třebešov 2
5) Obec Dolany, 552 03 Dolany 32
6) Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
7) Obec Velká Jesenice, 552 24 Velká Jesenice 200
8) Obec Říkov, 552 03 Česká Skalice
II/Dotčené orgány a instituce:
ostatní – veřejná vyhláška – Městský úřad Jaroměř – úřední deska
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje., Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod
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