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VEŘEJNÁ wHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničníhohospodářství, jako příslušný silničnísprávní 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. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu"), podle ustanovení $ 77 odst. 1 písm. c)
citovaného zákona a $ 17í zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na
základě písemnéŽádosti od Žadatele INKA _ dopravní značeníHradec Králové s.r.o.'
lco274 78 866, obránců míru 258,503 02 Předměřice nad Labem zastupující nazákladě plné moci
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby' Ico 480 35 599,
NádraŽní 486, 517 21 Týniště nad orlicí, ze dne 27.05.2020 a po předchozím písemném vyjádření
dotčenéhoorgánu Policie Českérepubliky, Krajské ředitelstvÍ policie Královéhradeckého kraje, Územní
odbor Jičín,dopravní inspektorát, ve smyslu ustanovení $ 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu a vyhlášky č.29412015 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici lll/32539, silnici llll32510 a silnici !ll/32535 v obci Cerekvice nad
Bystřicí a místníčásti Čenice
Důvod: Značeníobjízdnétrasy

-

úpIná uzavírka na silnici lll325 v obci Vrchovnice

Termín: 29.06.2020 - í4.09.2020 (změna původníhotermínu 22.06.2020 -

07.09.2020lr

MĚsTsKÝ ÚŘno HoŘtce, ruÁnaĚsrí.ltŘíHo z pooĚaRAo 342, 5o819 HoŘlcE
TEL': +42o 492 1o5 111, E-MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG, to onrovÉscHnÁrurcy: 247bzdz

osoba (organizace) odpovědnáza řádné provedení úpravy:
Václav Šantora- hlavní stavbyvedoucí firmy SW|ETELSKY tel. 608 82o 414.
Dalšípodmínky:

1) Dopravní značení,případně dopravní zařizení,

proved'te dle přiloŽeného situačníhoplánku a
podle podmínek z vyjádřenÍ dopravního inspektorátu, kteý je nedílnou součástítohoto stanovení.

2)

Dopravní značenípoŽadujeme umístit v souladu se zákonem č. 36112000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích; vyhláškou č. 29412015 Sb', kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava ařízeni 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 značenímístníchúprav provozu zakryto nebo bude jeho platnost zrušena
přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66.

4) Za

sniŽené viditelnosti bude pracovní místo na tělese pozemní komunikace nebo chodníkové
ploše náleŽitě osvět|eno, 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 37, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a
počtech dle příslušných schémat TP 66.

5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na
červenobílýmireflexními pruhy.

6)

podpěrných sloupcích

v

provedení s

Přenosné značky se umisťujíspodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovnívozovky
moŽno v jednotné výšce.

a pokud

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

8)

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294t2o15 sb. a Čsru eru

9)

Značky, světelné signály a dopravní zařízenÍmusí být po celou dobu konání akce udžovány ve
funkčnímstavu a v čistotě a správně umístěny.

1Q

Žadatel je povinen zajišt'ovat průběŽnou kontrolu a údžbudopravního značenía zařÍzeni tak,
aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrŽeného přechodného dopravního značení.

12899-1 (73 7030).

odůvodnění
Společnost INKA _ dopravní značeníHradec Králové s.r.o.' lčo 274 78 866, obránců míru 258,
503 02 Předměřice nad Labem zastupujícína základě plné moci společnost sWlETELsKY stavební
s.r.o.' odštěpný závod Dopravní stavby, lco 480 35 599, Nádražní 486, 517 2í Týniště nad orlicí,
poŽádala Městský úřad Hořice, odbordopravy a silničníhohospodářství, o stanovení přechodné úpravy
provozu na silnici lll/32539, silnici tlI/325í0 a silnici lll/32535 v obci cerekvice nad Bystřicí a místní
části Cenice z důvodu vyznačeníobjíŽd'ky v souvislosti s úplnou uzavírkou na silnici lll325 v obci
Vrchovnice, dle grafického znázornění v příloze.
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Žádost byla projednána s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním
odborem Jičín,dopravním inspektorátem, V souladu s ustanovením $ 77 odst. 2 písp. b) zákona o
silničnímprovozu a dle vyhlášky č. 29412015 Sb. Ve vyjádření pod č.j.: KRPH-28053-2IBJ-2020-050406
ze dne 15.04.2020 vydal dotčený orgán souhlasné stanovisko. Dne 10.06.2020 byla s dopravním
inspektorátem telefonicky projednána změna termínu přechodné úpravy provozu.

Správní orgán Žádost posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 36112000 sb., zákon o silničním
provozu a dle vyhlášky č. 29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích. V souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu stanovil přechodnou
úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení
Podle s 173 odst.2 zákona č.500/2004 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
vyvěšení.

Městský úřad Horice

lng. Luboš Luštický
zástupce vedoucího
odboru dopravy

.. odbor dopravy
_*.;t

Příloha:

- situačníplánek

Rozdělovník:
Účastníci řízení:

.
.
.

|NKA - dopravní značeníHradec Krátové s.r.o., IČo 274 78 866, obránců míru 258, 503 02 Předměňce nad Labem,
IDDS:46nb4w6
Správa silnic Krátovéhradeckého kraje, tČo 709 47 996, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, IDDS:
6m8k8ey
ostatní _veřejná vyhláška

Dotčený orgán:

.

xŘp xralovéhradeckého kraje, územníodbor Jičín,dopravní inspektorát, BalbÍnova 24, 506 12 Jičín,IDDS: umaidd

K vyvěšenína úřednídesce:

.
.

Městský úřad Hoňce, odbor hospodářský
obecnÍ úřad Cerekvice nad Bystňcí' IDDS: 67bbmkh

J

MĚsTsKÝ ÚŘno HoŘtce, ruÁmĚsríltŘíno z pooĚgRAo 342' 50819 HoŘtce
to ontovÉ scHnÁrurY: 247bzdz
1'11, E-MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG,

TEL.: +420 4g2 1o5

Toto opatření musí být vyvěšeno na Úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu í5 dnů a
zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup na www'horice.org. opatření obecné povahy se
zveřejňuje téžna úředníchdeskách 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 zvýšeníhustoty provozu v zastavěném územídotčené
obce.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

podpis oprávněné osoby potvzujícívyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí
razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení
zveřejnění způsobem umoŽňujícím dálkový přístup:

a jeho

Vypraveno dne
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Dopravní opatření při akci: sil. II/325 Vrchovnice
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Celková situace
uzavřený úsek
objízdná trasa obousměrná pro vozidla nad 3,5 t

objízdná trasa obousměrná pro osobní vozidla a autobusovou dopravu
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Dopravní opatření při akci: sil. II/325 Vrchovnice
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uzavřený úsek
oblízdná trasa obousměrná pro vozidla nad 3,5 t
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Dopravní opatření při akci: sil. II/325 Vrchovnice
Jq.c. - 44. q. !ď0
-

uzavřený úsek
obiízdná trasa obousměmá pro osobní vozldla a autobusovou dopravu
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