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MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
SPIS. ZN.:
Č.J.:
Oprávněná úřední osoba:
TEL.:
E-MAIL:

MUBR 36225/2019 /ST/MA
PDMUBR 36485/2019
Kamil Matěj
491 504 335
matej@broumov-mesto.cz

DATUM:

20.11.2019

Opatření obecné povahy
Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování (dále jen "správní orgán"), jako
věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 5 zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928,
Kladská 1521, 547 01 Náchod 1 (dále jen žadatel)
, o z n a m u j e, že

stanoví
po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydaném pod č. j. KRPH106084/ČJ-2019-050506 ze dne 12. listopadu 2019, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění
a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

přechodnou úpravu provozu
na silnici:

silnice II., III. třídy a místní komunikace ve správním obvodu ORP Broumov - silniční
správní úřad

v místě:

provádění stavebních prací v komunikaci

z důvodu:

zajištění bezpečnosti silničního provozu

Přechodná úprava spočívá v osazení schémat (dle předložených , upravených a schválených schémat TP
66 II. vydání) č. B/2; B/5.2; C/3; C/4
za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné dopravní značení a přenosné dopravní zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: 01.01.2020 - 31.12.2020
Důvod: činnosti spojené s opravami havárií, poruchových stavů a údržby vodárenských zařízení ve
správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s. ve správním obvodu MěÚ Broumov
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod 1, Jiří Horáček,
vedoucí střediska Broumov, tel.: 602 571 164, Bc. Jan Grim, vedoucí střediska vodovodů Police nad
Metují, tel.: 775 865 896, Ivan Vávra vedoucí střediska kanalizací, tel.: 602 160 121.
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
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1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015 a dle příslušných platných technických norem.
Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12
899-1, ČSN EN 1463.
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
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.
3. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, pokud je
tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto
stanovení.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
6. Dopravní inspektorát požaduje každé dopravní omezení v rámci provádění oprav telefonicky nahlásit
na tel č. 601 335 762 pro zajištění informovanosti o omezení na silnicích II. III. tříd.
7. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací nutno informovat orgán policie.
Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení částečné uzavírky silnice, musí být
dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu
a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
8. Osazení dopravního značení zajistí Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521,
547 01 Náchod 1. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření –
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování
po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je , Jiří Horáček, vedoucí
střediska Broumov, tel.: 602 571 164, Bc. Jan Grim, vedoucí střediska vodovodů Police nad Metují,
tel.: 775 865 896, Ivan Vávra vedoucí střediska kanalizací, tel.: 602 160 121.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.
Odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách případných havárií, poruchových stavů a
údržby vodárenských zařízení, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.
Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena
příslušným orgánem Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravní inspektorát, vydaném pod č.j. KRPH- 106084/ČJ-2019-050506 ze
dne 12. listopadu 2019.
Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu na základě žádosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01
Náchod.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce měst a obcí

Město Meziměstí,
MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ,
OBEC ADRŠPACH,
Obec Hejtmánkovice,
OBEC HEŘMÁNKOVICE,
OBEC HYNČICE,
OBEC JETŘICHOV,
Obec Křinice,
Obec Martínkovice,
OBEC OTOVICE,
OBEC ŠONOV,
OBEC VERNÉŘOVICE
, které tímto žádáme o zveřejnění

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Otisk úředního razítka
Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Obdrží:
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Technické služby Adršpach, s. r. o., IDDS: i9v6i4s
Technické služby města Broumova, IDDS: pzyk9zn
Město Meziměstí, IDDS: 2pjb4h5
MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ, IDDS: bfdba37
OBEC ADRŠPACH, IDDS: x4ia845
Obec Hejtmánkovice, IDDS: qp5bs7s
OBEC HEŘMÁNKOVICE, IDDS: aava6ib
OBEC HYNČICE, IDDS: z7pa6kt
OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8
Obec Křinice, IDDS: fgfbnr8
Obec Martínkovice, IDDS: cp3bndz
OBEC OTOVICE, IDDS: 7r4bb5t
OBEC ŠONOV, IDDS: 99bapdq
OBEC VERNÉŘOVICE, IDDS: 6zdbkda
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d

