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Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy č. 1/2017
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, příslušný 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 ust. § 77 odst. 5 zákona, ust. 171 zákona č.500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti žadatele
obce Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ: 00278041, oznamuje, že

stanoví
po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, územního odboru Trutnov, dopravního inspektorátu, ve smyslu ustanovení §
77 odst. 1 písm. c) zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

místní úpravu provozu na komunikaci označené jako VPC1 tak, že dojde
k umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a
E13 (Mimo zemědělské a lesní techniky) na VPC1 směrem od Lánova a
umístění DZ B11 + E13 + E3a (500m) na VPC1 směrem od Strážného dle situace
Doba platnosti :

trvalé dopravní značení
Odůvodnění:

Dne 28.11.2016 podala obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ: 00278041 žádost o
umístění dopravního značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) a E13 (Mimo zemědělské
a lesní techniky) a směrem od Strážného ještě 3a (500m) na VPC1 dle situace
Zároveň bylo předloženo souhlasné vyjádření od DI Policie ČR č.j.. KRPH-962-171/Čj-2016-051006
ze dne 25.11.2016
Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování – Silniční správní úřad, předložil
v souladu s § 172, odst.1, správní řád, návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného
dopravního značení. V zákonem stanovené lhůtě pro podání námitek neuplatnili účastníci řízení žádné
připomínky.
Dopravní značení je navrženo v souladu s Technickými zásadami pro dopravní značení na pozemních
komunikacích č. 65.
Silniční správní úřad posoudil předložené podklady a neshledal důvody, které by bránily stanovit
místní úpravu provozu dle žádosti.
Poučení :
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. §173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.
Opatření veřejné povahy je vyvěšen po dobu 15 dnů.
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