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VEŘEJNÁ VYHnŠrn
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 !ll. 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;dějších předpisů na základě
písemné Žádosti od Žadatele - AUToMoTo kIub v AcR Hořice, lG: 004 85 764,
Maixnerova 16í3, 508 01 Hořice, ze dne 28.01.2019 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.361l2o00 sb., a vyhlášky č,.29412015 Sb,.

stanoví přechodnou úpravu provozu

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

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

Důvod: ,,3O0 zatáček Gustava Havla" a ,,Česká Tourist Trophy"

Termín: 18.05.2019; 7:00 hodin do í9.05.20í9; 20:00 hodin
17.o8.2o19; 7:00 hodin do í8.08.2019; 20:00 hodin

uĚsrsrÝ ÚŘno noŘtce, uÁtuĚsríltŘíno z pooĚsRAo 342, 5o819 noŘtce
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osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
lng. Zdeněk Brabec, Ph'D., předsedaAMK Hořice, Maixnerova 1613,508 01 Hořice, tel
73'1001310.

Další podmínky:

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

2) Dopravní značení poŽadujeme umístit v souladu se zákonem. 36112000 sb.,
o provozu na pozemních komunikacích; vyhláškou č' 29412015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 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
csN 018020.

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) Žadatel je povinen zajišt'ovat průběŽnou kontrolu a údržbu dopravního
znaěení a zaíizení tak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrženého
přechod ného dopravního značení.

odůvodnění

AUToMoTo klub v RěR Hořice, lČ: 004 85 764, Maixnerova í6í3, 5o8 o1 Hořice
poŽádal Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici ll/300, ll/501 a IIl/3003 na území oRP Hořice
v souvislosti s akcí ,,57. ročníku 300 zatáček Gustava Havla a 28. ročníku České Tourist
Trophy", dle grafického znázornění v příloze.
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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. 36112000 a dle vyhlášky č,.29412015 sb.
ve vyjád řen í pod č.j. : KRPH -17 413-1 lcJ-2019_050406 ze dne 19.02.2019.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č.3611200 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.

"u';H,.'6;6tt.t
Mgr. rovský
ved dopravy

Příloha:
- situační plánek
- vyjádření policie

Účastníci řízení:
AUToMoTo klub v AČR Hoňce, tČ: oo4 85 764, Maixnerova 1613, 508 01 Hoňce
Spňva silnic KráIovéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové _ Plačice
Město Hofice, IČ: 002 71 560, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 58o 19 Hoňce
obec Červená Třemešná
obec Lukavec u Hoňc
MěÚ Hoňce, odbor hospodářský _ k vyvěšení

ostatní:
, Správa silnic KráIovéhradeckého kraje _ sťředt'sko Hoňce
. xŘp xralovéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravnÍ inspektorát
. Městská policie
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