MČstský úĜad Dobruška
odbor výstavby a životního prostĜedí
nám. F. L. VČka 11, 518 01 Dobruška
ý.j.: PD MUD 14907/2013
Spis. zn.: MUD 2229/2013 OVŽP/LL
OprávnČná úĜední osoba: Lenka Lánská
E-mail: l.lanska@mestodobruska.cz
Telefon: 494 629 558
Datum: 27. 6. 2013

VEěEJNÁ VYHLÁŠKA
OpatĜení obecné povahy

MČstský úĜad Dobruška, odbor výstavby a životního prostĜedí, jako pĜíslušný obecní úĜad obce s rozšíĜenou
pĤsobností dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
zmČnách nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále pouze zákon o silniþním provozu), místnČ
pĜíslušný dle ustanovení § 11 zákona þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále pouze
správní Ĝád), na základČ žádosti Obce Kounov, 517 92 Kounov 51, Iý: 00274992, zastoupena na základČ plné
moci ze dne 26. 11. 2012 Dobrovolným svazkem obcí Region Orlické hory, 51791 Deštné v Orlických horách
61, Iý: 48617334, který zplnomocnil spoleþnost SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní
Poþernice, Iý: 27066070, stĜedisko ýeské BudČjovice, Planá 85, 370 01 ýeské BudČjovice (dále pouze žadatel),
doruþené zdejšímu odboru dne 4. 4. 2013 s doplnČním žádosti dne 24. 6. 2013 dle ustanovení § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silniþním provozu

stanoví

po pĜedchozím písemném vyjádĜení Krajského Ĝeditelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního
inspektorátu v RychnovČ nad KnČžnou, vydaného pod þ.j.: KRPH-210-194/ýJ-2012-050706, dne 4. 12. 2012
a þ.j.: KRPH-247-108/ýJ-2013-050706, dne 20. 6. 2013
místní úpravu provozu
na pozemních komunikacích (místní komunikace, úþelové komunikace, silnice þ. II/309, III/3094,
v katastrálním území Kounov u Dobrušky, NedvČzí u Dobrušky, Šediviny) a to umístČním trvalého dopravního
znaþení a zaĜízení v tomto rozsahu a za níže uvedených podmínek:
viz. pĜíloha – dokumentace - „Pasport a projekt dopravního znaþení“ vypracovaná spoleþností SOMARO
CZ, s. r. o., která je nedílnou souþástí spisu
Dopravní znaþení provećte jako: stálé svislé dopravní znaþení
Velikost dopravního znaþení: základní rozmČrová Ĝada
Provedení dopravního znaþení: retroreflexní
Platnost úpravy: TRVALE
DĤvod: zajištČní bezpeþnosti silniþního provozu
Osoba/organizace odpovČdná za Ĝádné provedení úpravy: žadatel
Další podmínky stanovení místní úpravy provozu:
1. Dopravní znaþení provećte dle policií schválené pĜílohy – dokumentace „Pasport a projekt dopravního
znaþení“, vypracované spoleþností SOMARO CZ, s. r. o., která je nedílnou souþástí tohoto stanovení a podle
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení a dle pĜíslušných Technických podmínek.
2. Dopravní znaþení musí být upevnČno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo
s metalizovaným povrchem, pĜípadnČ na sloupech VO a nesmí zasahovat do prĤjezdního profilu komunikace.
3. Dopravní znaþení bude umístČno a provedeno v souladu se zákonem o silniþním provozu a vyhláškou þ.
30/2001 Sb., kterou se provádČjí pravidla silniþního provozu na pozemních komunikacích a úprava a Ĝízení
provozu na pozemních komunikacích a budou dodrženy TP 65 „Zásady pro dopravní znaþení na pozemních
komunikacích“ – II. vydání, ze dne 20. 9. 2002, TP „Odrazová zrcadla“ a ýSN 018020. Budou použity
retroreflexní dopravní znaþky základní velikosti dle ýSN 018020.
4. UmístČní dopravního znaþení zajistí žadatel v souþinnosti s odbornou firmou a bude zajišĢovat jeho Ĝádný
stav.
5. PĜi instalaci svislého dopravního znaþení nesmí být dotþeny inženýrské sítČ.
6. PĜed instalací dopravního znaþení na silnicích II. a III. tĜídy je nutné kontaktovat správce dotþené silnice a
dodržet jeho podmínky z hlediska provedení.
7. Na žádost žadatele není pĜedmČtem tohoto stanovení umístČní dodatkové tabulky dle pĤvodního projektu (þ.
43). Tato dodatková tabulka není zdejším odborem stanovena ani odsouhlasena a nebude instalována.
MČstský úĜad Dobruška, odbor výstavby a životního prostĜedí si vyhrazuje právo toto stanovení zmČnit nebo
doplnit pokud si to bude vyžadovat veĜejný zájem.
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OdĤvodnČní
Obec Kounov, 517 92 Kounov 51, Iý: 00274992, zastoupena na základČ plné moci ze dne 26. 11. 2012
Dobrovolným svazkem obcí Region Orlické hory, 51791 Deštné v Orlických horách 61, Iý: 48617334, který
zplnomocnil spoleþnost SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Poþernice, Iý: 27066070,
stĜedisko ýeské BudČjovice, Planá 85, 370 01 ýeské BudČjovice požádala MČstský úĜad Dobruška, odbor
výstavby a životního prostĜedí o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (místní
komunikace, úþelové komunikace, silnice þ. II/309, III/3094 v katastrálním území Kounov u Dobrušky, NedvČzí
u Dobrušky, Šediviny). K žádosti byly doloženy pĜílohy: dokumentace „Pasport a projekt dopravního znaþení“,
vypracovanou spoleþností SOMARO CZ, s. r. o., písemná pĜedchozí vyjádĜení Krajského Ĝeditelství policie
Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu v RychnovČ nad KnČžnou, vyjádĜení správce silnic II. a
III. tĜídy Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové, 2 x plná moc, doplnČní
žádosti ze dne 24. 6. 2013 (viz. podmínka þ. 7).
Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silniþním provozu a dle vyhlášky þ.
30/2001 Sb., kterou se provádČjí pravidla silniþního provozu na pozemních komunikacích a úprava a Ĝízení
provozu na pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení pĜedmČtné místní úpravy provozu ve shora
uvedeném znČní. Tento návrh byl zveĜejnČn v souladu s ustanovením § 172 správního Ĝádu.
Ve lhĤtČ stanovené zákonem byla k návrhu stanovení místní úpravy provozu dle dokumentace „Pasport a projekt
dopravního znaþení“, vypracovaný spoleþností SOMARO CZ, s. r. o. vznesena námitka Ing. Michala Rohleny,
Nádražní 1500, Nové MČsto nad Metují a Anny Volfové, U Dubu 756, Nové MČsto nad Metují. Námitce
MČstský úĜad Dobruška, odbor výstavby a životního prostĜedí vyhovČl - dodatková tabulka (dle projektu pod þ.
43) není pĜedmČtem tohoto stanovení ani souhlasu a nebude žadatelem instalována (viz. podmínka þ. 7).

Pouþení

Proti opatĜení obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního Ĝádu podat opravný
prostĜedek
Lenka Lánská
referent
otisk razítka
PĜíloha: dokumentace - „Pasport a projekt dopravního znaþení“, jenž je souþástí spisu
Toto oznámení musí být vyvČšeno po dobu 15 ti dnĤ na úĜední desce MČstského úĜadu Dobruška a
Obecního úĜadu Kounov. Právní úþinky má výhradnČ doruþení veĜejnou vyhláškou prostĜednictvím
úĜední desky MČstského úĜadu Dobruška. Poslední den této lhĤty je dnem doruþení. OpatĜení obecné
povahy nabývá úþinnosti patnáctým dnem po dni vyvČšení veĜejné vyhlášky.
Datum vyvČšení:…………………………….

Datum sejmutí:………………………………….

SouþasnČ úĜad pro vyvČšení a podání zprávy o vyvČšení potvrzuje, že toto oznámení bylo zveĜejnČno zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup.
………………………………………………….
Podpis oprávnČné osoby, potvrzující vyvČšení:
Razítko:

…………………………………………………...
Podpis oprávnČné osoby, potvrzující sejmutí:
Razítko:

Obdrží:
SOMARO CZ, s.r.o., Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Poþernice, Iý: 27066070, stĜedisko ýeské BudČjovice,
Planá 85, 370 01 ýeské BudČjovice
Dotþené osoby (veĜejná vyhláška)
MČstský úĜad Dobruška – k vyvČšení na úĜední desce
Obecní úĜad Kounov, 517 92 Kounov 51- k vyvČšení na úĜední desce
Krajské Ĝeditelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v RychnovČ nad KnČžnou
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, Hradec Králové
ý.j.: PD MUD 14907/2013
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OBECNÍ Ú AD V KOUNOV
OZNÁMENÍ
o zahájení správního ízení o ur ení místních komunikací
na území obce Kounov
Obec Kounov, Kounov 51, 517 92 Kounov, I O 00274992 zastoupena Ing. Jaroslavem Baškem,
starostou
podala dne 20.9.2010 dle § 142 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu žádost o vydání
rozhodnutí o za azení místních komunikací do sít pozemních komunikací.
Obecní ú ad Kounov konstatuje, že dle § 40 odst. 5 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
je místn p íslušným silni ním správním ú adem pro vydání správního rozhodnutí v této v ci.
Obec Kounov zd vodnila sv j vážný právní zájem na rozhodnutí o za azení t chto komunikací do sít
pozemních komunikací svými povinnostmi k t mto komunikacím plynoucí pro ni ze zákona .
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Obecní ú ad v Kounov shledal tento d vod dostate n
závažným a zárove konstatuje, že v souladu s názorem ve ejného ochránce práv (Sborník stanovisek
ve ejného ochránce práv: Ve ejné cesty – místní a ú elové pozemní komunikace, kancelá ve ejného
ochránce práv, Brno, 2007) je obecný právní zájem na vydání tohoto rozhodnutí.
Obecní ú ad v Kounov zárove dosp l k názoru, že právo užívat místní komunikace je právo ve ejné
dané každému ob anu, a proto kterýkoliv ob an je ú astníkem tohoto ízení dle § 27 odst.2 zákona .
500/2004 Sb., správního ádu, doloží-li, že v konkrétním p ípad jsou dot ena jeho práva nebo
povinnosti. Vzhledem z této skute nosti plynoucímu velkému po tu ú astník dle § 27 odst. 2 zákona
. 500/2004 Sb., správního ádu Obecní ú ad v Kounov rozhodl postupovat ve vztahu k t mto
ú astník m dle § 144 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu a uv domit tyto ú astníky formou
ve ejné vyhlášky o zahájení v záhlaví uvedeného ízení. ízení ve vztahu k t mto ú astník m je
zahájeno uplynutím 15 dn od vyv šení tohoto oznámení.
Obecní ú ad v Kounov zárove všem ú astník m ízení sd luje, že mají možnost se seznámit se
všemi podklady ízení, vyjád it své stanovisko v etn p edložení návrh d kaz a jiných návrh dle §
36 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu nejpozd ji do 12.8.2013. K vyjád ením podaným po tomto
datu nebude p ihlíženo.
Obecní ú ad v Kounov oznamuje, že p i vydání svého rozhodnutí bude vycházet z definice místních
komunikací daných § 6 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, provád cí vyhlášky k
tomuto zákonu .104/1997 Sb. a aktuálního stavu komunikací na území obce Kounov, jak je popsán v
„Pasportu místních, ú elových komunikací obce Kounov“. Na základ t chto skute ností s
p ihlédnutím k charakteru využití jednotlivých komunikací Obecní ú ad v Kounov p edkládá tento
koncept výrokové ásti v etn od vodn ní:
1) Na území Obce Kounov nejsou žádné místní komunikace I. a II. t ídy.
Od vodn ní: Žádná místní komunikace na území obce Kounov nespl uje podmínky § 6 odst. 3 písm.
a, b zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
2) Na území obce Kounov,se nalézají tyto místní komunikace III. t ídy:
2.1.) kat. území Kounov u Dobrušky:

Ozna ení

Název/ bod stani ení

Délka v km

1c
2c
3c

od p. 16 – k p. 20
Kounov (od p.33 – Doly (k p. 6)
Dolce ( p. 49) – Nedv zí (hr.k.ú.)

0,225
2,045
2,186

4c

Za kravínem – Nedv zí ( p. 29)

0,553

5c

K p.66

0,058
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5c
5c
6c
6c
7c
8c
9c
10c
12c
12c
12c
13c

K p. 66,MK 5c/ spojka
K p. 66,spojka od silnice II/309
Od p. 21 – k p. 37
Od p. 21 –k p. 37, spojka u pomníku
Za .e. 4
K p. 4
Od p.39 – k p. 23
Kounov – Olšiny
Od p. 23 – od p. 22
Od p. 23 – od p. 22, spojka p es most 12c
– M2
Od p. 23 – od p. 22, spojka k silnici
II/309
K p. 28

0,313
0,100
0,188
0,015
0,395
0,010
0,280
1,316
0,342
0,008
0,047
0.055

2.2.) kat. území Nedv zí u Dobrušky:
1c
2c
3c
4c

Náves – plocha u p. 55
Od p. 44 – k p. 61
Od p. 55 – hr.k.ú. Kounov
Doly – k p. 71

300 m2
0,192
0,714
0,068

Okolo p. 22
Od silnice II. t ídy – k p. 67
K p. 33 (hr. k.ú.)
Od p. 67 – rozc. u kapli ky
Od p. 67 – rozc. u kapli ky
Od p. 35 – rozc. u kapli ky – sm r
Prázovka /hranice lesa/

0,190
0,718
0,825
0,558
0,010
1,940

2.3.) kat. území Šediviny:
1c
2c
3c
4c
4c
5c

Schématické umíst ní t chto komunikací je v p íloze.
Od vodn ní: P edm tné komunikace slouží v souladu s § 6 odst 3 písm. c zákona . 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích p ímé dopravní obsluze jednotlivých objekt v b žnému provozu
motorových vozidel.
3) Na území obce Kounov, kat. území Kounov u Dobrušky se nalézají tyto místní komunikace IV.
t ídy:

1d
2d
3d
3d
4d

Chodník za p. 15
Chodník u p. 14
Chodník u hl. silnice (od zastávky naproti
p. 41 – k p. 46)
Chodník u hl. silnice (od zastávky naproti
p. 41 – k p. 46)
Chodník naproti p. 48
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0,033
0,014
0,037
0,377
0,020

5d
5d
6d
7d

Chodník zastávky (naproti p. 24)
Chodník zastávky ( naproti p. 24)
Chodník zastávky u p. 23
Chodník zastávky u obce

0,015
0,005
0,016
0,012

Schématické umíst ní t chto komunikací je v p íloze.
Od vodn ní: P edm tné komunikace slouží v souladu s § 6 odst 3 písm. d zákona . 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích komunikace jako chodníky.
Poloha jednotlivých komunikací je dána jejich skute nou polohou v terénu, jak jsou užívány, s tím, že
jejich hranice jsou stanoveny v souladu s § 11 zákona . 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Pou ení:
Ú astníci z ízení mají možnost se seznámit se všemi podklady ízení, vyjád it své stanovisko v etn
p edložení návrh d kaz a jiných návrh dle § 36 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu nejpozd ji
do 12.8.2013, a to bu osobn v ú edních hodinách Obecního ú adu Kounov: pond lí 16.00 – 19.00
nebo písemn na adresu Obecní ú ad Kounov, silni ní správní ú ad, Kounov 51, 51792 s doru ením na
tuto adresu nejpozd ji 12.8.2013 nebo jinou formou v souladu se zákonem . 500/2004 Sb., správního
ádu.

P ílohy:
1) pasport vypracovaný spole ností SOMARO CZ s.r.o., který je sou ástí spisu je vyv šen na
www.obeckounov.cz a bude p edložen k nahlédnutí na vyžádání v ú ední hodiny nebo po tel. domluv
na tel.: 602 650 678
V Kounov 1.7.2013
Ing. Jaroslav Bašek
starosta

Obdrží:
Ú astníci ízení dle § 27 odst. 1 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu:
Obec Kounov. p.51, 517 92 Kounov
Ú astníci ízení dle § 27 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu:
ve ejnou vyhláškou na ú ední desce Obecního ú adu v Kounov v etn dálkového p ístupu
Dot ené správní ú ady:
spis

Vyv šeno: 8.7.2013
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Sejmuto:

