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VEŘEJNÁ VYHúŠxn
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán 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 $ 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 silničním provozu"), podle ustanovení s 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona a
s 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění po-zdějších před!'isů na základě
písemné Žádosti od Žadatele - AUToMoTo klub v AcR Hořice, lc: 004 85 764,
Maixnerova í6í3' 508 0í Hořice, ze dne í5.01 .2018 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 č. 361/2000 sb., a vyhlášky č.29412015 Sb,.

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici II/300' ll/501 a lIl/3003 na území oRP Hořice

dle TP 66 ,,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích"

Důvod: ,,300 zatáček Gustava Havla" a ,,Česká Tourist Trophy"

Termín: í9.05.20í8; 7:00 hodin do 20.05.20í8; 20:00 hodin
í8.08.20í8; 7:00 hodin do 19.08.2018; 20:00 hodin

MĚsTsKÝ ÚŘAD HoŘlcE, ruÁuĚsrí.ltŘíHo z pooĚsRAo 342, 50819 HoŘlcE
TEL: +42o 492 105'l11, E_MAIL:E-PoDATELNA@HoRICE.oRG, to onrovÉ scHRÁrurY: 247bzdz

AUToMoTo klub v AGR Hořice
lě: 004 85 764
Maixnerova í6í3
508 01 Hořice
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osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Karel Křovina, Maixnerova 1613, 508 01 Hořice, tel.:493 623 438

Další podmínky:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloŽeného situačního
plánku a podle podmínek z vyjádření dopravního inspektorátu, kteý je nedílnou
součástí tohoto stanovení.

2) Dopravní značení poŽadujeme umístit v souladu se zákonem. 361/2000 sb.,
o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č,. 29412015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řizení 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) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích
v provedení s červenobílými reflexními pruhy.

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

6) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č,.29412015 Sb., a
Čsru ot8o2o.

7) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce
udrŽovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.

8) Zadatel je povinen zajišt'ovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního
znaěení a zařízení tak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrženého
přechodného dopravního značení.

odůvodnění

AUToMoTo ktub v RčR Hořice, lě: 004 85 764, Maixnerova í6í3, 5o8 01 Hořice
poŽádal Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici ll/300, ll/501 a ll!/3003 na území oRP Hořice
v souvislosti s akcí ,,56. ročníku 300 zatáček Gustava Havla a 27. ročníku České Tourist
Trophy", dle grafického znázornění v příloze.
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Žádost byla projednána s Polícií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, v souladu
s ustanovením $ 77 odst. 2 písm' b)-zákona č' 36112000 a dle vyhlášky č.29412015 sb.
ve vyjád ření pod č'j. : KRPH -1 2953-1 lcJ_20 1 8_050406 ze d ne 07 .02.2018.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/200 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů V platném znění a
dle vyhlášky č' 29412015 Sb', v souladu s ustanovením $ 77 odst. 5 zákona 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 silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení'

lng. Luboš Luštický
zástupce vedoucího odboru dopravy "u"li[Í,T#,"Ti:''9

Příloha:
- situační plánek
- vyjádření policie

Účastníci řízení:
. AlJToMoTo klub v AČR Hoňce, lČ: 004 85 764, Maixnerova 1613, 508 01 Hoňce. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
. Město Hoňce, lČ: O02 71 560, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 58o 19 Hoňce
. obec Čeruená Třemešná
. obec Lukavec u Hoňc
. MěÚ Hofice, odborhospodářský_ kvyvěšení

ostatní:
. Správa silnic Královéhradeckého kraje _ sÍředlsko Hofrce
. xŘp xralovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát
. Městská policie
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, ktený písemnost
doručuje, po dobu í5 dnů a zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup
www.horice.org. Učinnost nabývá pátým dnem.

Vyvěšeno dne Sejmuto dne

podpis oprávněné osoby potvzující vyvěŠení

razítko

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

Zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkový přístup dne

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

Vypraveno dne
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Uzemní odbor
Dopravní inspektorát

Č. 1. rnnn -12953-1 lČJ-2o1 8-050406 Jičín 7. února 2018
Počet stran: 3

Automoto klub v AČR
Maixnerova 1613
Hořice
508 01

Stanovlsko k akci 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích

Policie ČR, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, jako orgán státní spráVy Ve
věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, Ve smyslu ust. $ 1

zákona č' 1211997 sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, s
odkazem na ust. s 124 odst. 9 písm. e) zák. č. 36't/2000 sb. o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění, vydává na podkladě Vaší Žádosti pro věcně a místně
přísluŠný silniční správní úřad toto vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního
provozu, ve smyslu ust. $ 77 odst. 2 odst. b) zákona č. 36112000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, vyjádření k uzavírce pozemní komunikace, a objízdné trase ve
smyslu ust' $ 24 odst' 2 písm' d) zákona č. 1311997 sb., o pozemních komunikacích a
vyjádření ke zvláštnímu uŽívání pozemní komunikace Ve smyslu ust' $ 25 odst. 6 písm. e)
zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komuníkacích toto vyjádření'

Na základě posouzení předloŽené Žádosti o konání akce 300 zatáček Gustava Havla
vHořicích ve dnech 19.5.2018 -20.5.2018 a 18.8'2018 - 19'8.2018 nemáme námitek k
realizaci navrŽené přechodné úpravě silničního provozu na pozemních komunikacích,
úplné uzavírce výše uvedeného okruhu a objízdné trase. Dále pak vydáváme předchozí
souhlas ke zvláštnímu uŽívánÍ pozemní komunikace. Své souhlasné stanovisko
podmiňujeme dodrŽením níŽe uvedených podmínek'

Náš souhlas je podmíněn splněním podmínek a to, Že bezpečnost provozu bude po
celé trati, zajištěno dostatečným počtem pořadatelů, kteří budou v reflexních vestách a
budou náleŽítě poučeni.

Přechodná úprava silničního provozu bude povedena podle přiloŽeného plánku, kteý
je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Balbínova24
506 01 Jičín
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Tel.:974 533 250
Fax:
Email:
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Dopravní značení za snÍžené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí
výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a V provedení a počtech
dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.

V rámci omezení a uzavírek poŽadujeme splnění technických podmínek poŽadovaných
v příslušných ustanoveních Technických podmínek TP 66' Během konání akce nesmí
dojít ze strany pořadatele k ohroŽení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a
bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrŽenou
přechodnou úpravou silničního provozu na pozemních komunikacích, bude stávající
dopravní značení místních úprav provozu zakryto nebo bude jeho platnost zrušena
přeškrtnutím dle výše uvedených TP 66. Zejména poŽadujeme přeškrtnutí nebo zakýí
orientačního dopravního značení uvádějícího cíle v rozporu s uzavírkou a objízdnou
trasou.

V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy
zajistí pořadatel řÍzení provozu pomocí náleŽitě poučených osob, vybavených výstraŽným
oblečením dle výše uvedených TP 66.

žev V
ch o

stranv poža další doplnění' úpravv dooravnÍho značenÍ nebo i Úpravv dobv
usměrnění silničního provozu vozidel.

Dopravní značení poŽadujeme uŽit a umístit v souladu se zákonem c. 36112000 Sb' o
provozu na pozemních komunikacích v platném znění, s vyhláškou č. 29412015 sb.,
kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízeni provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 66.

Při dalším jednání uvádějte prosím naše číslo jednací.

Naše vyjádření neopravňuje k umístění dopravních značek, ale sloůží pouze
jako podklad pro následné stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích přísI ušným silniěnÍm správním úřadem.

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci navrženého opatření v rámci
zvláštního užíváni pozemní komunikace, ale slouží jako podklad pro následné
vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem'

Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci navržené uzavírky pozemní
komunikace a objízdné trasy, aIe slouŽí jako podklad pro následné vydání povolení
v dané věci příslušným silničnÍm správním úřadem.

Í
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Vyřizuje;
por. Lic. Miroslav Vojtíšek

tel.974 533 258
npor. I Petr Dejmek

Dl Jičín
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