MESTSKY URAD HORICE
Odbor dopravy

náměstí JiřÍho z Poděbrad 342, 50B 19 Hořice

NAŠEZN
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Jaroslav Šedivý
492 105 486
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VEREJNA VYHLASKA
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
zákonÚ, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silníčnímprovozu"), podle ustanovení
$ 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a $ 171 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, na základě písemnéŽádosti od Žadatele - STARMON s.r.o.' lC: 492 857
51, Průmyslová í880, 565 0í choceň, zastoupený zmocněncem INKA dopravní znaěení
Hradec Králové s.r.o.' lé:274 78 866, obránců míru 258,5o3 02 Předměřice nad Labem,
ze dne 14.11.2019 a po předchozím písemnémstanovisku dotčenéhoorgánu Policie České
republiky, Krajské ředitelství polície Královéhradeckého kraje, územníodbor Jičín,dopravní
inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín,č.j.: KRPH_11í216-2lcJ-20í9_050406 ze dne
13.'11.2019, ve smyslu ustanovení s 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 silnica llll32752,llll32750 a lll327,
d!e přiloŽeného situačníhoplánku
Důvod: oprava zabezpečovacího zařízenínaŽelezniěníchpřejezdech P31't5' P3íí8a
P3121

Termín: 16.12.2019 (08:30 hod.) -20.'|2.2019 (í2:00 hod.)

TEL.:

uĚsrsrcÝ ÚŘno HoŘtce, ruÁrrnĚsrí.ltŘíHo z pooĚgRAo
+

42O 492',l
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1, E_MAI

L:

342, 5o8'l9

E-PoDATELNA@ HoRlCE. oRG, l o onrovÉscn

HoŘtce
RÁru

rY: 247bzdz

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

Pavel Bezdíček, INKA dopravní značeníHradec Králové s.r.o., tel.:725 521 787

Dalšípodmínky:

1) Dopravní značení,případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloŽeného situačního
plánku a podle podmínek z vyjádření dopravního inspektorátu č.j.: KRPH -'l11216-2IcJ20í9_050406, které jsou nedílnou součástítohoto stanovení.

2) Dopravní značeni poŽadujeme umístit v souladu se zákonem o silničnímprovozu;

č. 29412015 sb.,

se

provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, úprava a řízeníprovozu na pozemních komunikacích; v souladu s TP 66

vyhláškou

kterou

-,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

3)

V

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.

případě rozporu

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 pYekáŽky na pozemní komunikaci. Dopravní značeníbude
za sníŽenéviditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstraŽných světel 57, dle obecných
zásad pro jejich umístěnía v provedení a počtech dle příslušných schémat TP 66'

5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení
s červenobí!ými reflexními pruhy.

6) Přenosné značky se

umisťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovnívozovky a
pokud moŽno v jednotné výšce.

7) Během provádění prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohroŽení bezpečnosti
silničníhoprovozu 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 silničníhoprovozu na pozemních komunikacích a Čstrt EN 12899-1
(73 7030).

9) Značky, světelné signály a dopravní zařízenímusí být po celou dobu provádění
stavebních prací udrŽovány ve funkčnímstavu a v čistotě a správně umístěny.

10) Žadatel je povinen zajišťovat průběŽnou kontrolu a údrŽbu dopravního značenía
zařízení tak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrŽeného přechodného
dopravního značení.
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uĚsrsrÝ ÚŘno HoŘtce, ruÁuĚsrÍJlŘíHo z pooĚeRAo

rEL.:+42O492 1o5111, E-MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG,

342, 50819 HoŘtce
lD DAToVÉ scHnÁNrv: 247bzdz

odůvodnění
Žadatel STARMoN s'r.o.' lC:492 857 5í, Průmyslová 188o,565 0í Ghoceň, zastoupený
zmocněncem INKA dopravní znaěení Hradec Krátové s.r.o.' lČ:274 78 866, obránců míru
258' 503 02 Předměřice nad Labem, poŽádal Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního
hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici l1ll32752, xll32750 a lll327 z
důvodu opravy zabezpeěovacího zaÍizenína ŽeIezničníchpřejezdech P3115, P3í18 a
P3221v obvodu obcí ostroměř, Sobčice a Podhorní Újezd a Vojice.

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.36112000 Sb., o silničnímprovozu a dle vyhlášky
č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničníhoprovozu na pozemních komunikacích.
Ve vyjádření pod č.j.: KRPH-111216-2IcJ-2019_050406 ze dne 13.11.2019 vydal dotčený orgán
souhlasné stanovisko.
V souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu, 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 upravujícípřednost a
dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkusilničníhoprovozu
povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích'

Pouěení
Podle s 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Dle $ 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu opatření obecné povahy nabývá účinnostipátým
dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán můŽe dle svého uváŽení tuto lhůtu zkrátit
aŽnajeden den, coŽ učinil.
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MĚsTsKÝ ÚŘno HoŘtce, ruÁuĚsrÍ.ltŘÍno z pooĚeRAo 342,50819 noŘtce
to onrovÉ scHRÁrury: 247bzdz

TEL': +420 492 1o5 111, E-MAIL:E_PoDATELNA@HoRICE.oRG,

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřednídesce orgánu, kteý písemnost doručuje, po dobu
15 dnů a zveřejněno způsobem umoŽňujícímdálkový přístup (rmr.nru.horice.org). Veřejná
vyhláška se zveřejňuje téŽ na úředních deskách obecních úřadův obcích, jejichŽ správních
obvodů se opatření obecné povahy týká.
Účastníci řízení:
|NKA_ dopravní značeníHradec Králové s'r'o., obránců míru 258, 503 02 Předměňce nad Labem, IDDS: 46nb4w6
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové _ Plačice, IDDS: 6m8k8ey
ostatní _ veřejná vyhláška

Dotěené orgány a instituce

.

KŘP Královéhradeckého kraje, územníodbor Jičín,dopravní inspektorát, BatbÍnova 24, 506 12 Jičín,IDDS: umai1d

K vvvěšenína úřednídesce:

.
.
.
.

Městský úřad Hoňce, odbor hospodářský

obecní úřad ostroměř
obecní úřad Sobčice
obecní úřad Podhomí Újezd a Vojice

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

podpis oprávněné osoby potvzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvzující sejmutí

razitko

razítko

Zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení

a jeho zveřejnění způsobem umoŽňujícím dálkový přístup:
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Dopravní opat ení p i akci :
oprava zabezpečovacího za izeni žel. p ejezdu P311-5 ( U Kame áku- ostromě
16.12. od 8:30 do 12:00 hod 20.T2.20!9
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Krslil:

PhDr. ocnisá Péšková

Zocp. prcjektant: PhDr' Denis8 Pošková
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PhDí DBnira P škoVá /tél.:73'l 650 587 / 6-mail: P skova@inkadz
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PhDr Donig Peěková
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KRÁLoVÉHRADEoKÉHo KRAJE

Územní odbor
Dopravní inspektorát

Jičín13. listopadu 2019
Počet stran: 2

1216-2l:J-2o19-o504o6

lnka

obránců Míru 258
Předměřice nad Labem

Stanovisko k přechodné úpravě provozu

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 pozemních komunikacích spočíVáV
umístění svislého dopravního značení,dopravních zařízení a světelných signálů
(konkrétně specifikováno v obdrŽené příloze) při provádění akce oprava zabezpečovacích
zařízení na Železniiních přejezdech P 31 '15 (ostroměř-Kámen), P 3118 (Sobčice), P 3124
(Vojice) v době od 08:30 hod. dne 16'12.2019 do 12:00 hod. dne 20.12.2019
aŽelezničníchpřejezdech P 3124 (Kovač), P 3126 (Kovač-les) vdobě od 08:30 hod. dne
9.12.2019 do 12:00 hod. dne 13.12.2019.

Na podkladě skutečnostíuvedených 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 silničníhoprovozu na pozemních
komunikacích budou-li splněny níŽe uvedené podmínky.
Výše uvedené bude provedeno podle přiloŽeného plánku, kteý je nedílnou součástí

tohoto vyjádření.

ZasníŽenéviditeInosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo
chodníkové ploše náleŽitě osvětlen a označen směrovými deskami 24 , to platí
Balbínova 24

506 01 Jičín

Tel.:974 533 250
',1/!'7\'1

L'{)lií e

i;;]

Fax:
Emaíl:

lD DS: urnai6d

i pro

vozidla stojícína krajnici nebo pracovní místo a jiné překáŽky na pozemní

komunikaci.

DopravníznačeníbudezasníženéviditelnostidoplněMocí

vÝstraŽnÝch světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umÍstění a v provedení a počtech
dle příslušnýchschémat Technických podmínek TP 66.

V případě přerušení prací bude při moŽnosti obnovení plného provozu navrŽené
přechodné dopravní značenízakryto nebo odstraněno do doby pokračováníprací.
Po definitivním ukončeníprací bude dopravní značeníumístěné v souvislosti s omezením
neprodleně odstraněno.

Dopravní inspektorát upozorňuie. že v případě vzniku v dopravně inženÝrském opatření
nepředpokládanÝch problémŮ v provozu na pozemních komunikacích. mŮže být z jeho
stranv poŽadováno dalšídoplnění, úpraw dopravního značenínebo i úpravv dobv
usměrnění silničníhoprovozu vozidel.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických
signálů, dopravních zařízenía zařízení pro dopravní informace musí být v souladu
sVyhláškou č,.294t2o15 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícíchse dopravního značení
azařízení, resp. sTP 66 ("Zásady prooznačování pracovních míst na pozemních
komunikacích'' - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 2112015-120-TNl1 ze dne
12.3.2015 s Účinností od 1.4.2015).

Naše vyjádření neopravňuje k umÍstění dopravních značek, ale sloužípouze jako
podklad pro následné stanovení přechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích
příslušnýmsilničnímsprávním úřadem.
Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat' Že návrh odpovídá
obecným poŽadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.

Vyřizuje:
por. Lic. Miroslav Vojtíšek

tel.974 533 258

npor. lng. Petr Dejmek
pode psá no elektron icky

lng. Petr Dejmek

13.1í'2019 ]1:07:33

0igitálně podepsal:

Per D€jmek
PoLlclE ČEsKÉREPUBL|KY
Ing'

ouvod: za spíávnost ýyhotovmÍ
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