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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

sTANovENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PRovozU

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanoveni
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnici II' a III. třídy, místní
komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle 5 L24 odst. 6 zákona
č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, podle ustanovení s 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
na silnica ě. fiI,/28449 a místní komunikaci v obci Útrleiov

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, po předchozím
písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru
Jičín, dopravního inspektorátu, vydaném pod č.j. KRPH-73067-2/čJ-2o22-o5o4o6 ze dne
rL.07.2022

stanoví
ve smyslu ustanovení $ 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
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komunikacích a o změnách některých zákonů, V platném znéní, realizaci místní úpravy
silničního provozu na silnici č.I.JI/2B449 a místní komunikaci v obci Únteiov.

Umístěním vodorovného dopravního značení Vlla, svislého dopravního značení I.J4b, ll4a,
pro označení zastávky na silnici 11Í/28449 a svislého dopravního značení B28 + dodatkové
tabulky E8d na místní komunikaci, dle přiloženého situačního plánku.

Termín: trvale

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Lenka šedivá, DiS., starostka obce Úhleiov, tel.: 775 g4o 406.

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:

1) Umístění dopravního značení provedte dle přiloženého situačního plánku

2) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č.36!/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 2941201'5 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) Vlastníci dopravního značeníjsou povinni zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního
značení a zaYízení tak, aby bylo v řádném stavu.

odůvodnění

Městský úřad Hořice, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní ÚYad, obdržel dne
olo7.2022 od Žadatele obec Úhlejov, I:čo oo27228t, útrIeiov 50, 5o7 71 Miletín, návrh
k provedení místní úpravy silničního provozu na silnici č. ilI/2B449 a místní komunikaci v obci
Útrtejov, spočívající v umístění vodorovného dopravního značení vlla, svislého dopravního
značení lr4b, IJ4a, pro označení zastávky na silnici IIÍ/2B449 a svislého dopravního značení
B28 + dodatkové tabulky E8d na místní komunikaci z důvodu zajištění možnosti otáčení
autobusu.

od dotčeného orgánu, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru
Jičín, dopravního inspektorátu, správní orgán obdržel kladné vyjádření k návrhu místní úpravy
silničního provozu č.j. KRPH-73o67-2/ČJ-2o22-o5o4o6. Správní orgán na těchto podkladech
vydává opatření obecné povahy.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodněni:

Námitky dle ustanovení $ t72 odst.5 správního řádu nebyly uplatněny.
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Poučení

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

lU!ěstský úřad Hořlce-'RoÍ!bor {opravy
Bc

Příloha:
-1xsituačníplánek

Rozdělovník:

Účastníci řízení

obec Úhleiov tČo oozzzzsL, Úhteiov 50, 507 71 Miletín, IDDS: 7bhbuda

Správa sitnic Krátovéhradeckého kraie, IČo 70947996, Na okrouhtíku 1371/30, 5O0 02 Hradec Králové,
IDDS: 6m8k9e
ostatní - veřejná vyhláška
a) Městský úřad Hořice, odbor hospodákký _ úřední deska
b) obecní úřaa Úhbiov - úřední deska

Dotčený orgán

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

a
J



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 je dnem doručení.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko razítko

wOZveřejněno 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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