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Žadatel: SOVIS CZ, a.s., IČO 27532208, V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové 

 
 

Oznámení veřejnou vyhláškou  
 

Opatření obecné povahy  
stanovení místní úpravy provozu  

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní 
orgán podle § 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 ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) 
zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na základě podnětu ze 
dne 03.02.2020 od spol. SOVIS CZ, a.s., IČO 27532208, V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové  (dále 
jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem pod čj.: KRPH-956-
225/Čj-2016-051006 ze dne 14.09. 2016 ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 
294/2015 Sb.  
 
 

stanoví místní úpravu provozu 
 

 
na silnicích III/29928 a III/29931, podél kterých došlo k rekonstrukci a k výstavbě nového chodníku a 
autobusových zastávek formou autobusových zálivů (povoleno stavebním povolením č.j. MUDK-
ODP/21015-2017/hlp42934-2016/hlp ze dne 06.03.2017 pod názvem „Vítězná – chodník Kocléřov – 
Huntířov“), a to umístěním trvalého dopravního značení autobusových zastávek a přechodu pro chodce, 
v rozsahu grafické přílohy, v obci Vítězná - Huntířov a Vítězná -Kocléřov.  
 
Dopravní značení:  
Autobusové zastávky (6ks):  

 V11a – Zastávka autobusu nebo trolejbusu (vodorovné značení)  

 V4 – Vodící čára (vodorovné značení)  

 IJ4b – Označník zastávky (svislé značení)  
 
Přechod pro chodce:  

 2x IP6 – Přechod pro chodce (svislé značení)  

 V7a – Přechod pro chodce (vodorovné značení)  
 
Popis umístění autobusových zastávek a přechodu pro chodce:  

 Autobusová zastávka 1 a 2 (název „Vítězná Huntířov - Požární zbrojnice“) jsou umístěny naproti 
sobě u silnice III/29928, v obci Vítězná Huntířov, u požární zbrojnice (st.p.č. 355 k.ú. Huntířov).  
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 Autobusová zastávka 3 a 4 (název „Vítězná Huntířov - Bytovky“) jsou umístěny naproti sobě u 

silnice III/29928, v obci Vítězná Huntířov, mezi domy č.p. 308, 309, 317.  

 Autobusová zastávka 5 (název „Vítězná Kocléřov – škola“) je umístěna po levé straně silnice 
III/29928 směrem na Pilníkov, v obci Vítězná Kocléřov, naproti domu č.p. 107.  

 Autobusová zastávka 6 (název „Vítězná Kocléřov – škola“) je umístěna po pravé straně silnice 
III/29928 ve směru na Pilníkov, v obci Vítězná Kocléřov, mezi domy č.p. 28 a 4.  

 Přechod pro chodce se nachází v obci Vítězná Kocléřov, křižuje silnici III/29931 a napojuje se na 
pěší stezku u domu čp. 176. V blízkosti se nachází obecní úřad a mateřská škola.  

 
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada  
 
Provedení dopravního značení: svislé dopravní značení na pozinkované trubce ukotvené do betonové 
patky za dodržení průjezdního a průchozího prostoru; vodorovné značení provedené bílou barvou  
 
Důvod: dopravní značení upozorňuje na autobusové zastávky a přechod pro chodce; novostavba šesti 
autobusových zálivů  
 
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: František Jetmar, nar. 26.02.1961, 
V Kolonkách 178, 541 02 Trutnov ze spol. SOVIS CZ, a.s., IČO 27532208, V Mlejnku 608/3a, 500 11 
Hradec Králové 

 

 

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:  
1) Svislé dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy 

nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního 
profilu komunikace.  

2) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky 
bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího 
okraje zpevněné krajnice).  

3) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 
m.  

4) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 294/2015 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“ a TP 133 – „Zásady pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“.  

5) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se 
správcem komunikace o převodu dopravního značení.  

 

 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.  
 
 
Odůvodnění  

SOVIS CZ, a.s., IČO 27532208, V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové, požádalo Městský úřad Dvůr 
Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemní komunikaci – na silnicích III/29928 a III/29931, podél kterých došlo k rekonstrukci a k výstavbě 
nového chodníku a autobusových zastávek formou autobusových zálivů, a to umístěním trvalého 
dopravního značení autobusových zastávek a přechodu pro chodce, v rozsahu grafické přílohy, v obci 
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Vítězná - Huntířov a Vítězná -Kocléřov. Stavební povolení na výstavbu a rekonstrukci chodníků a 
autobusových zastávek bylo vydáno dne 06.03.2017 pod č.j. MUDK-ODP/21015-2017/hlp42934-
2016/hlp a s názvem „Vítězná – chodník Kocléřov – Huntířov“. Umístěné dopravní značení upozorňuje 
na autobusové zastávky a přechod pro chodce. 

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, 
územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vydaný pod čj.: KRPH-956-225/Čj-2016-051006 
ze dne 14.09.2016. 

Dne 05.02.2020 byl vydán návrh opatření obecné povahy Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, 
odborem dopravy a silničního hospodářství. Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem  a na úřední desce obce Vítězná  a zveřejněn způsobem umožňující 
dálkový přístup. V poučení bylo uvedeno, že k návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního 
orgánu písemné připomínky. 

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky. 

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy 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 ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil místní úpravu provozu ve shora uvedeném znění. 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 

 
 
 
Otisk razítka 
 
 
 
Oprávněná úřední osoba: 
Bc. Alena Fofová v.r. 
odborná referentka odboru dopravy a 
silničního hospodářství 
 
 
Příloha: 

 Situace umístění zastávek 1-4 

 Situace umístění zastávek 5-6 + přechod pro chodce 

 DZ autobusové zastávky 1-4 

 DZ autobusové zastávky 5-6 + přechod pro chodce 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno min. 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje, na úřední desce obce Vítězná, a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………………………….. Sejmuto dne:……………………………… 
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………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce. 
 
 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………….. 
 
 
………………………………………………. 
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím 
dálkový přístup 
 
 
Tímto prosíme obec Vítěznou o fyzické a elektronické vyvěšení písemnosti na úřední desku a po 
stažení o zaslání ověřeného dokumentu zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Dvůr Králové 
nad Labem. 
 
 
Obdrží: 
žadatel - SOVIS CZ, a.s., IDDS: g2wgdri 
 sídlo: Pardubická č.p. 852/10a, Kukleny, 500 04  Hradec Králové 4 
 
ostatní – veřejná vyhláška 

 úřední deska Dvůr Králové nad Labem 

 úřední deska obce Vítězná 
 

dotčené orgány a instituce: 
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, 
IDDS: urnai6d 
 sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02  Hradec Králové 2 

 
Dále obdrží:  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
 sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04  Hradec Králové 4 
Obec Vítězná, IDDS: v83a696 
 sídlo: Kocléřov č.p. 123, 544 62  Vítězná 
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