
uĚsrsrÝ ÚŘno noŘtce
náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice

detašované pracoviště Čelakovského L457, Hořice

Odbor dopravy

ruRŠr zru. : MUHc-Do/ 12147 /Dz-24/ 2o22/sE

wŘlzu:r: Jaroslav Šedivý
TEL.:
E-MAIL

492 r05 486
sed ivy@horice.org

DATUM: O8.O8.2022

VEREJNA VYHLASKA
opnrŘeNÍ ogecNÉ povnHv

STANoVENÍ PŘECHoDNÉ ÚPRAVY PRovozU

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správni
úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na

silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejné přístupné účelové komunikaci podle 5 124
odst. 6 zákona č' 367/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle ustanovení

$ 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a $ 171 zákona č. 500/2004 sb', správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, na základě písemné žádosti od žadatele - TomBraStav Buitding s.r.o.'
Ičo 106 85 7o7, Tetín 63,5o7 71 Miletín, zastoupeného na základě plné moci společností
INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r.o.' I:čo 274 78 866, obránců míru 258,
5o3 02 Předměřice nad Labem, ze dne 06.06.2022 a po předchozím písemném vyjádření
dotčeného orgánu Policie České republiky, 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. 294/2075 Sb, kterou se provádějí pravidla provozu na

pozem ních komu ni kacích,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnica ě. I[l3oo a místních komunikacích v obci Miletín, dle přiloženého
situačního plánku

Důvod: stavební práce

Termín: od data účinnosti stanovení - do 15.o9.2022
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osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Tomáš Brada, TomBraStav Building s.r.o.' tel:. 7321B5 143

Další podmínky:

1) Umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení, proved'te dle přiložených
situačních plánků, které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení a podle níže uvedených
podmínek.

2) Dopravní omezení bude pouze na jediném pracovním místě stavby v délce maximálně
50 metrů. Pracovní místo bude dle potřeby posunováno. Zůstane zachován jeden volný
jízdní pruh o celkové šíři minimálně 3,0 metrů z důvodu průjezdu linek autobusové
dopravy. V místě připojení ostatních komunikací k silnici IIl300 bude umístěna svislá
dopravní značka (C1aa) Jiný pííkaz "ZAŘáĎ SE Do PROUDU VOZIDEL''. U dopravní
značky (Iz4b) Konec obce Trotinka a Miletín bude umístěna svislá dopravní značka
(B20a) Nejvyšší dovolená rychlost ''50''.

3) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem č. 36I/2000 sb., o provozu
na pozemních komunikacích; vyhláškou č' 294/2075 sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a Yízení provozu na pozemních
komunikacích; v souladu s TP 66 - ,,Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komu ni kacích''.

4) 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.

5) 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 překážky 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.

6) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílými reflexními pruhy. Přenosné značky se umisťují spodním okrajem ve výšce
0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce.

7) Během stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude
dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

B) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č' 294l2ol5 Sb. a CSN
EN 12899-1 (73 7030).

9) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu uzavírky udržovány
ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. Žadatel je povinen zajišťovat
průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zaÍízení tak, aby bylo dbáno o
neporušenost a úplnost navrženého přechodného dopravního značení.
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odůvodnění

Žadatel TomBraStav Building s.r.o.' Ičo 106 85 7o7| Tetín 63, 5o7 7I Mitetín,
zastoupeného na základě plné moci společností INKA - dopravní značení Hradec Králové
s.r.o.' tčozz+78866, obránců míru 258,5o3 02 Předměřice nad Labem, požádal dne
06.06'2022 zdejší silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.

IIl3oo a místních komunikacích v obci Miletín, z důvodu realizace stavebních prací, dle
grafického znázornění v příloze.

Žádost byla projednána s Policií čR, t<rajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, v souladu s ustanovením $ 77 odst. 2
písm. b) zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č.294/2015 Sb. Ve vyjádření pod č.j.:
KRPH-63876-2/č,1-2o22-o5o4o6 ze dne 14.06.2022 vydal dotčený orgán souhlasné
stanovisko.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy zákona č' 36112000 Sb., zákon o

silničním provozu a dle vyhlášky č' 294/2075 sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích. V souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Podle g 773 odst. 2 zákona č. 5oo/2oo4 sb., správní řád, ve znění 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 uvážení tuto lhůtu
zkrátit až na jeden den, coŽ učinil.

Městský úřad Hořice
odbor dopravy

1

Příloha:
-1xsituační plánek

Rozdě!ovník:

Účastníci Íízení

INKA - dopravní značení Hradec Králové s.r'o., IČo 27478866, obránců míru 25B, 503 02 Předměřice nad
Labem, IDDS: 46nb4w6
TomBraStav Building s'r'o., IČo 10685707, Tetín 63, 507 71 Miletín, IDDS: v2ydgac

bo
Bc.
ved

J



Správa sitnic Krátovéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhtíku 1371/30, 50o 02 Hradec Králové,
IDDS: 6m8k8e
ostatní - veřejná vyhláška

Dotčený orgán

KŘP Krátovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 ]ičín, IDDS:
urnai6d

K vyvěšení na úřední desce

MěstskÝ úřad Hořice, odbor hospodářský
Městský úřad Miletín, IDDS: yncbcrq

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, kteý 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 území obce nebo může-li dojít ke zvýšení hustoty provozu V zastavěném území
dotčené obce.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko razítko

wO
Zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dne: ....

Podpis a razítko oprávněné osoby' která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto
usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:
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Vypraveno dne :



Dopraaní opatření při akci : Miletín - chodník podél sI. IV300

- 

pracovni úsek je 260m dlouhý ( zábor se bude posouvat po 150 m )

DZ bude posunováno V záVislosti na postupu prací.
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