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ROZHODNUTÍ
povolení zvláštního užívání a uzavírky
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a
silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad dle a dle § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o pozemních komunikacích), na základě předložených podkladů v řízení podle zákona
č. 500/2004 sb., správní řád, v platném znění, vyhovuje žádosti, kterou podal pan Jakub
Rosa, nar. 15.01.1989, č. e. 2, 544 01 Lanžov (dále jen žadatel) a podle ustanovení § 25 odst.
6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích a dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen
vyhláška) a dále dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky
povoluje
• částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu v místě provádění prací na silnici č.
III/32542 v obci Lanžov
• zvláštního užívání jednoho jízdního pruhu v místě provádění prací na silnici č.
III/32542 v obci Lanžov
Platnost úpravy: 15.11.2021
Další podmínky:
1. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné místní
úpravy provozu ze dne 08.11.2021, pod Č. j.: MUDK-ODS/77700-2021/kap 36876-2021, ke
kterému bylo vydáno závazné stanovisko Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát Trutnov, č.j.: KRPH-78232/Čj-2021051006-VJ ze dne 04.11.2021.
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2. V rámci realizace omezení a uzavírek požadujeme splnění technických podmínek
požadovaných pro označování pracovních míst, uvedených v příslušných ustanoveních TP
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
3. Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti
účastníků silničního provozu v místech provádění prací a za škody způsobené jim
vlivem zhoršené sjízdnosti (schůdnosti).
4. Za snížené viditelnosti bude vozidlo stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné
překážky na pozemní komunikaci řádně osvětleno.
5. 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 TP 66 -„Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích.
6. V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací, zajistí zhotovitel obnovení
plynulosti dopravy pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným
oblečením dle technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst
na pozemních komunikacích“.
7. Odpovědnou osobou, za bezpečnost prací a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí
je Jakub Rosa, Lanžov 62, 544 01 Lanžov, tel. 724 718 994.
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
námitky v řízení nebyly uplatněny.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 21.09.2021 obdržel Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní,
oddělení dopravy a silničního hospodářství žádost, kterou podal pan Jakub Rosa, nar.
15.01.1989, č. e. 2, 544 01 Lanžov (dále jen žadatel) a podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c)
zákona o pozemních komunikacích a dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška)
a dále dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky.
Podkladem pro rozhodnutí byla žádost, situace se zakreslením místa zvláštního užívání,
souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje a vyjádření Policie ČR, DI Trutnov, vydané pod
č.j.: KRPH-78232/Čj-2021-051006-VJ ze dne 04.11.2021.
Odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, Městský úřad Dvůr
Králové nad Labem projednal zvláštní užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o
pozemních komunikacích. Dále projednal částečnou uzavírku dle ustanovení § 24 zákona o
pozemních komunikacích.
Zvláštní užívání a částečná uzavírka silnice č. III/32542 v obci Lanžov se povoluje tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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POUČENÍ
V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu může účastník proti tomuto rozhodnutí
podat odvolání, a to k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, podáním u
zdejšího správního orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem
lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Bc. Kateřina Butová
odborná referentka
oddělení dopravy a silničního hospodářství

Obdrží (na doručenku):
Žadatel:
Jakub Rosa, Lanžov 62, 544 01 Lanžov
Účastníci řízení:
Správa silnic Královéhradecký kraj, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát,
Horská 78, 541 11 Trutnov (KRPH-78232/Čj-2021-051006-VJ)
Na vědomí:
Obec Lanžov, Lanžov 2, 544 01 Lanžov

Správní poplatek ve výši 100,- Kč stanovený dle § 2 pol. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích, uhraďte na č. účtu 187580614/0300,
VS 8106002410.
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