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Váš dopis značky / ze dne:
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Datová schránka: sbwbzd5
Oprávněná úřední osoba: Bc. Jana Baxová

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné 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 podnětu Policie České republiky, Územního odboru Náchod,
Dopravního inspektorátu Náchod a správce silnic II. a III. tříd, Správy silnic
Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec
Králové
stanoví
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravního inspektorátu,
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 provozu
na silnici III/299 18 v Jaroměři a Hořenicích. Jedná se o odstranění všech značek, včetně
avizujících, týkajících se DZ č. B32 „Průjezd zakázán“ s dodatkovou tabulkou č. E13
s textem, z důvodu vysokého zatížení úseku silnice III/299 19 a III/307 1 mezi obcemi
Heřmanice, Běluň, Krabčice.
Odpovědná osoba za dopravní značení: společnost EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924,
pan Bydžovský, tel.: 731 602 267
Podmínky pro odstranění dopravního značení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní inspektorát a silniční správní úřad si vyhrazuje, možnost doplnění či pozměnění
navržené přechodné úpravy, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
2) Dopravní značení č. B32 „Průjezd zakázán“ včetně dodatkové tabulky č. E13 s textem
„Mimo linkový BUS, obyvatel města Jaroměř, Hořenic a Heřmanic“ bude odstraněno po
nabytí účinnosti tohoto stanovení.
3) Ostatní přechodné dopravní značení stanovené Městským úřadem Jaroměř, č. j. PDMUJA
14763/2022 ze dne 30. 03. 2033 zůstává po celou dobu stavby.
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Odůvodnění:
Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, Plhovská
1176, 547 45 Náchod podala podnět na Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního
hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/299 18 v Jaroměři a
Hořenicích. S ohledem na výstavbu okružní křižovatky na silnici I/37 v Jaroměři (u
nemocnice) došlo v rámci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovené
pod č. j. PDMUJA14763/2022 ze dne 30. 03. 2022, k omezení průjezdu vozidel po silnici
III/299 18 mezi obcí Hořenice a Jaroměř, aby řidiči neobjížděli úsek silnice I/37 v daném
místě, kde je provoz řízen kyvadlově v pracovní dobu pověřenými osobami a mimo pracovní
dobu řízen mobilní světelnou signalizací. V současné době došlo k zahájení opravy vozovky
silnice II/307 v obci Vlčkovice v Podkrkonoší (okr. Trutnov) a tím na tyto komunikace přešla
další doprava. To vše má za následek velmi vysoké zatížení silnice III/299 19 a silnice III/307
1, tvořící spojnici mezi silnicí I/33 (E67) a silnicí I/37 včetně příjezdu na přivaděč k dálnici
D11. V tomto úseku silnice III/299 19 a III/307 1 mezi obcemi Heřmanice, Běluň, Krabčice
došlo k takovému stavu dopravní situace, že je komunikace pro veškerý provoz, hlavně pro
chodce (děti) velmi nebezpečná. Nacházejí se zde autobusové zastávky, mateřská škola a
proto je nutné upravit stávající přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
spočívající v odstranění dopravního značení č. B32 „Průjezd zakázán“ s dodatkovou tabulkou
č. E13 s textem.
Správní orgán 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 ustanovením § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu ve shora
uvedeném znění.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

Bc. Jana Baxová
odbor dopravy a silničního hospodářství

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.
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: …………………………………...

Rozdělovník:
I/ účastníci řízení:
1) EUROVIA CS, a. s., IČO 45274924, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02
Hradec Králové
3) Obec Heřmanice – úřední deska
4) Obec Hořenice – úřední deska
5) Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
6) ostatní – veřejná vyhláška – Městský úřad Jaroměř – úřední deska
II/Dotčené orgány a instituce:
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje., Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod
III/Na vědomí:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 503 00 Hradec Králové
Obec Dolany, IČO 00272612, Dolany 32
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