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VEŘEJNÁ VYHúŠrn
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
na silnici ll. a lll. třídy, místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle s 124
odst. 6 zákona č.36112000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zménách někteých
zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle ustanovení
$ 77 odst' 1 písm. c) citovaného zákona a s 171 zákona č' 50012004 sb., správní řád, ve zněni
pozdějších předpisů, na základě písemné Žádosti od Žadatele - Vladimír KřiŽ,lc: 105 02 891,
Dobřany 77, 518 01 Dobruška, ze dne 07.10.2019 a po předchozím písemném stanovisku
dotčeného orgánu Polície České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krqje,
územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24,506 12 Jičín, č'j.: KRPH_88987_1/GJ_
2019-050406 ze dne 03.09.2019, ve smyslu ustanovení s 77 odst. 2 písm. b) zákona o
silničním provozu a vyhlášky č,.29412015 sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na
pozemních komunikacích

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici l!/501 v obci Lukavec u Hořic

Důvod: Stavební práce - dočasné stání mechanizace

Termín: 07.10.2019 - 31'10.20í9
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osoba (organizace) odpovědná zařádné provedení úpravy:
Vladimír KríŽ,lC 105 02 891, tel.: 603 802 422

Da!ší podmínky:

1) Dopravní značení, případně dopravní zaiízeni, provedte dle přiloŽeného situačního
plánku a podle podmínek z vyjádření dopravního inspektorátu č.j': KRPH_88987-í/čJ_
2019_050406, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.

2) Dopravní značení poŽadujeme umístit v souladu se zákonem o silníčním provozu;
vyhláškou č. 29412015 sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, úprava a řízeni provozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66
-,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

3) V případě rozporu s navrŽenou přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto nebo
bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.

4) Za sníŽené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo
chodníkové ploše náleŽitě osvětleno, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo
pracovní místo a jiné píekáŽky na pozemní komunikaci. Dopravní značení bude
za snížené viditelnosti 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
s červenobílými reflexními pruhy.

6) Přenosné značky se umisťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a
pokud moŽno v jednotné výšce'

7) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohroŽení bezpečnosti
silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č,' 29412015 sb., kterou
se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a Čstt EN 12899-'|
(73 7030).

9) ZnaÓky. světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu provádění
stavebních prací udrŽovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

10) Žadatel je povinen zajišťovat průběŽnou kontrolu a údrŽbu dopravního značení a
zařízení tak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrŽeného přechodného
dopravního značení.
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odůvodnění

Žadatel Vladimír Křiž,lč:1o5 02 891, Dobřany 77,518 01 Dobruška, poŽádal Městský úřad
Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici ll/50í v obci Lukavec u Hořic z důvodu provádění stavebních prací.

Žádost byla projednána s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, V souladu
s ustanovením $ 77 odst. 2 písm' b) zákona č. 36'l/2000 sb., o silničním provozu a dle vyhlášky
č.29412015 Sb', kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích.
Ve vyjádření pod č'j': KRPH-88987_1/GJ_2019_050406 ze dne 03.09.20í9 vydal dotčený orgán
souhlasné stanovisko.

V souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o silničním 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 účastníku silničního provozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Podle s 173 odst.2 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Dle $ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán můŽe dle svého uváŽeni tuto lhůtu zkrátit
aŽ najeden den, coŽ učinil.

tT;E[Í'mjf'..:

Mg

Příloha:

- situační plánek
- vyjádření policie

boru dopravy
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Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, kteý písemnost doručuje, po dobu
15 dnů a zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup. 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 území obce
nebo můŽe-li dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.

Úěastníci řízeni:

Vtadimír Kříž, lČ: 105 02 891, Dobřany 77, 518 01 Dobruška, IDDS: 4qdv93q

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

Dotčené orgánv a instituce

KŘp Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín, IDDS: umai1d

K vyvěšení na Úřední desce:
. Městský úřad Hoňce, odborhospodářský
. obecní úřad Lukavec u Hoňc
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KRAJSKÉ ŘeolrrlsrvÍ PoLlclE KRÁLOVÉHRADECKÉHo KRAJE

Územníodbor
Dopravní inspektorát

Č. 1. rcnen -88987 -1 IČJ-201 9-050406 Jičín 3. září 2019
Počet stran: 2

Vladimír KříŽ
Dobřany v orl. H.77
Dobruška

Stanovisko k přechodné úpravě s!!. provozu na silnici ll. třídy číslo 50í v obci Lukavec
u Hořic

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, k návrhu přechodné
úpravy provozu na pozemních komuníkacích V rámci územní působnosti vydává toto
stanovisko.

PředloŽený návrh přechodné úpravy provozu a uzavirky pozemní komunikace spočívá
V umístění svislého dopravního značení, dopravních zařízení a světelných signálů
(konkrétně specifikováno v obdrŽené příloze) při provádění akce - rekonstrukce NN, knn
vedení, stání mechanizace na sílnici ll. třídy číslo 501 v obci Lukavec u Hořic'

Platnost přechodné úpravy: 1.g'2019 - 3o.9.2o19 * 
1tnr//wpt-

Na podkladě skutečností uvedených v předloŽené dokumentaci, tak Ve smyslu
ustanovení s 77 odst. 2 písm. b) a S 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb', o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, v platném znění nemáme
námitek proti výše specifikované přechodné úpravě silničního provozu na pozemních
komunikacích budou-li splněny níŽe uvedené podmínky.

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

Za sníŽené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo
chodníkové ploše náleŽitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní
místo a jiné překáŽky na pozemní komunikaci'

!r1,r,1.\. a lri. a

Balbínova24
506 01 Jičín

Tel:.974 533 250
Fax:
Emall:
lD DS: urnai6d
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Dopravní značení bude za snÍŽené vic:litelnosti doolněno o osvětlení parnací
vÝstražnÝch světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech
dle příslušných schérnat Techniokých podmínek TP 66

V případě přerušení pnací bude při moŽnosti obnovení plného provozu navrŽené
přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací.
Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením
neprodleně odstraněno.

Dopravní inspektorát že v oříoadě vzniku v dopravně inženÝrskérn opatření
okládan vozu a ika

stranv pažadavána další doplnění. úpravv dooravního značení neba i úptayv dobv
usměrněn í silníčního provozu vozidel.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických
sígnálů, dopravních zařízení a zaťízení pro dopravní informace musí být v souladu
s Vyhláškou č. 29412015 Sb., resp. s příslušnými cSNl týkajících se dopravního značení
a zařízení, resp. s TP 66 (''Zásady pro označování pracovních míst rla pozemních
komunikacích'' - $chváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 2112015 120 TF'J/'x ze dne
12.3.2015 s účinností od 1-4.2a1il-

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravních značek, ale slouŽí pouze jako
podklad pro následné stanovení přechodné úpravy provozu na pozernrrích komunikacích
příslušným silničním správním úřadem'

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, Že návrh odpovídá
obecným poŽadavkům na zajíštění bezpečnosti a plynrulosti provozu na pozernních
komunikacích.

Vyřizuje:
por. Lic. Miroslav Vojtíšek

tel. 974 533 258
npor. ln Dejmek

Ved í Dl Jičín
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