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naĚsrsrÝ ÚŘno Hofuce
Odbor dopravy

náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50B '19 Hořice

NAŠEZN.: MUHc-Dol13154tDz-19t2o2otsE
VYŘlZUJE
TEL.:
E-MAIL:

Jaroslav Šedivý
492 105 486
sedivy@horice.org

DATUM

01.07.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničníhohospodářství, jako příslušnýsilničnísprávní úřad ve
věcech stanovení místnía přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici ll. a lll.
třídy, místníkomunikaci a veřejné přístupné účelovékomunikaci podle s 124 odst. 6 zákona
č. 36112000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu"), podle ustanovení $ 77 odst. 't písm. c)
citovaného zákona a s í71 zákona č. 500/2004 Sb., 9Právní řád, ve znění pozdějších předpisů, na
základě písemnéŽádosti od Žadatele - Vladimír KříŽ' lG: 105 02 89í, Dobřany 77,5í8 0í Dobruška,
ze dne 01.07.2020 a po předchozím písemném stanovisku dotčenéhoorgánu Policie Českérepubliky,
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územníodbor Jičín,dopravní inspektorát,
Balbínova 24, 506 12 Jičin, č.j.: KRPH_45304-1lcJ-2o20_050406 ze dne 03.06.2020, ve smyslu
ustanovenÍ $ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničnímprovozu a vyhlášky č. 29412015 Sb., kterou se
provádějí pravidla silničníhoprovozu na pozemních komunikacích

stanoví přechodnou úpravu provozu

na

silnici

Il/501 a Ill/3004 v

obci Lukavec u Hořic

Důvod: Stavební práce - stavba Lukavec nn, knn ll. etapa
Termín : 02.07.2020 - 27.07 .2020

osoba (organizace) odpovědnáza řádné provedení úpravy:
Vladimír Křiž,lC 105 02 891, tel.. 603 802 422

MĚsTsKÝ ÚŘno HoŘtce' ruÁnltĚsrí.ltŘÍt-to z pooĚgRno 342, 5o8í9 HoŘtce
TEL': +420 492 105 111, E-MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG'
to onrovÉ scttRÁrury: 247bzdz

Dalšípodmínky:

1) Dopravní značení,případně dopravní zařizení,

proved'te dle přiloŽeného situačníhoplánku a
podle podmínek zvyjádieni dopravního inspektorátu č.j.: KRPH_45304_í/cJ_2020_050406, které
jsou nedílnou součástítohoto stanovení.

2)

Dopravní značenípoŽadujeme umístit v souladu se zákonem o silničnímprovozu; vyhláškou č.
29412015 sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, úprava ařízení
provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66 -,,Zásady pro označovánípracovních
míst na pozemních komunikacích".

3) V případě rozporu s

navrŽenou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích bude
stávající dopravní značenímístníchúprav provozu zakryto nebo bude jeho platnost zrušena
přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.

4) Za

sníŽenéviditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové
ploše náleŽitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojícína krajnici nebo pracovní mÍsto a jiné
překáŽky na pozemní komunikaci. Dopravní značeníbude
za sníŽenéviditelnosti
doplněno o osvětlení pomocí výstraŽných světel 57, dle obecných zásad pro jejich umÍstění a v
provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66'

5)

Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení
červenobílýmireflexními pruhy.

6)

Přenosné značky se umist'ují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovnívozovky
moŽno v jednotné výšce.

7) Během

s

a pokud

provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohroŽení bezpečnosti silničního

provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

8)

Barevně

9)

Značky, světelné signály a dopravní zařízen|musí být po celou dobu provádění stavebních prací
udrŽovány ve funkónÍm stavu a v čistotě a správně umístěny.

i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 29412015 sb., kterou se
provádějí pravidla silničníhoprovozu na pozemních komunikacích a CSN EN 12899-1 (73 7030).

10) Zadatel je povinen zajišťovat průběŽnou kontrolu a údžbudopravního značeníazařízenítak,
aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrŽeného přechodného dopravního značení.

odůvodnění
Žadatel Vladimír Křiž, lČ:105 02 89í, Dobřany 77,5í8 01 Dobruška, požádal Městský Úřad Hořice,
odbor dopravy a silničníhohospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ll/50í a
lll/3004 v obci Lukavec u Hořic z důvodu provádění stavebních prací.
Žádost byla projednána s Policií Českérepubliky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územnímodborem Jičín,dopravním inspektorátem, V souladu s ustanovením $ 77 odst. 2 písm. b)
zákona č. 361/2000 Sb., o silničnímprovozu a dle vyhlášky č. 29412015 sb., kterou se provádějí pravidla
silničního provozu na pozemních komunikacích. Ve vyjádření pod č.j.: KRPH-453o4-1lcJ_2020_050406
ze dne 03.06.2020 vydal dotčený orgán souhlasné stanovisko.
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V souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o silniěním provozu, přechodnou úpravu provozu

na

pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné
signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové
tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkusilničníhoprovozu povinnosti odchylné od
obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení
Podle s 173 odst. 2 zákona č.500i2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření
obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Dle $ 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu opatření obecné povahy nabývá účinnostipátým dnem po
vyvěŠeníveřejné vyhláŠky, ale správní orgán můŽe dle svého uváŽení tuto lhůtu zkrátit až na jeden den,
coŽ učinil.

tu
,r)

lng. Luboš Luštický
zástupce vedoucího
odboru dopravy

l|ěstský úřad Hořice
octbor dopravy
1

Pří!oha:
- situačníplánek
- vyjádření policie

Účastníci řízení:
Vladimír KříŽ, IČ: 105 02 891, Dobřany 77, 518 01 Dobruška, |DDS: 4qdv93q

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové _ Plačice, IDDS: 6m8k8ey

Dotěené orgány a instituce
KŘP Krátovéhradeckého kraje, územníodbor JičÍn,dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín,IDDS: umai1d

K vyvěšenína úřednídesce:

,
,

Městský úřad Hofrce, odbor hospodářský
obecní úřad Lukavec u Hoňc

-l
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to ontovÉ scnnÁrury:

TEL.: +420 492 105 111, E_MAIL:E_PoDATELNA@HoRICE.oRG,

247bzdz

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a
zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup na www.horice.org. opatření obecné povahy se
zveřejňuje téŽ na úředních deskách obecních Úřadů v obcích, jejichŽ správních obvodů se opatření
obecné povahy týká, pokud se opatření vztahuje k provozu v zastavěném územíobce nebo můŽe-li dojít
ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném územídotčené
obce.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

podpis oprávněné osoby potvzující sejmutí

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

razítko

razitko

Zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutítohoto usnesení
a jeho zveřejnění způsobem umoŽňujícím dálkový přístup:

Vypraveno dne
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E_MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG,

to oRtovÉ SoHRÁNKY: 247bzdz
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Územní odbor
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:

dopravní inspektorát

Č. 1. rcnrH -45304-1 tČJ-2o2o-o5o4o6

Jičín3. června2020
Počet stran: 2

Vladimír KříŽ
Dobřany 77
Dobruška
5'18 01

Stanovisko k přechodné úpravě sil. provozu na sil. Il/50í, lll/3004, Lukavec u Hořic

Policie Českérepubliky, Územní odbor Jičín,dopravní inspektorát, k návrhu přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci územnípůsobnosti vydává toto
stanovisko.

PředloŽený návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace spočíváv
umístěnísvislého dopravního značení,dopravních zařízení a světelných signálů při akci
výkopové práce aprotlaky pod komunikací na silnicí ll/501, lll/3004 Vobci Lukavec
u Hořic.

Platnost přechodné úpravy: 4.6.2020 - 27 '7.2020

Na podkladě skutečností uvedených v předloŽené dokumentaci, tak Ve

smyslu
písm.
provozu
77
odst.
2
b) a S 77 odst. 3 zákona č,' 36112000 sb., o
na
s
pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, v platném znění nemáme
námitek proti uiše specifikované přechodné úpravě silničníhoprovozu na pozemních
komunikacích budou-li splněny níŽe uvedené podmínky'
ustanovení

Výše uvedené bude provedeno podle přiloŽeného plánku, kteý je nedílnou součástí

tohoto vyjádření.

Za sníŽenéviditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo
chodníkovéploše náleŽitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojícína krajnici nebo pracovní
místo a jiné překáŽky na pozemní komunikaci.
BalbÍnova 24
506 01 Jičín

i.!,/r,l/. )(l
;

j

l( llr-

I, l.'

Tel.: 974 533 250
Fax:
Email:

lD DS: urnaiOd

Dopravní značeníbude

,:is

za sníženéviditelnosti

doplněno o osvětlení oomocí
jejich umístěnía v provedení a počtech

ďe příslušných schémat Technických podmínek TP 66.

případě přerušení prací bude při moŽnosti obnovení plného provozu navrŽené
přechódné dopravní značenízakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací'
Po definitivním ukončeníprací bude bopravní značeníumístěné v souvislosti s omezením

V

neprodleně odstraněno.
vnt

v
na

m

zn

n

usměrnění silničnÍhoprovozu vozidel.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických
signálů, dopravních zařízeníazařízeni prodopravní informace musí být vsouladu
značení
s Ýyhláškou č' 2g4t2o15 Sb., resp' s příslušnými ČsN týkajících.sedopravního
a záťízení,resp. s TP 66 ("Zásady'pro označování pracovn'rch- míst na pozemních
komunikacích'' - Schváleno Ministeistvem dopravy pod čj 2112015-120-TNi1 ze dne
12'3.2015 s účinnostíod 1'4.2015).
jako
Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravních značek, ale slouŽí pouze

podklad pró následné sianovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
příslušným silničnímsprávním úřadem.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, Že návrh odpovídá
obecným poŽadav'kům na zajišiěníbezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.

Vyřizuje:
por. Lic. Miroslav VojtÍšek
tel. 974 533 258

npor. Bc.
Zástupce

Struhár
oucího Dl
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