uĚsrsxÝ ÚŘno noŘlcr
náměstí Jiřího z Poděbrad 342,50B 01 Hořice
detašovanépracoviště Čelakovského1457, Hořice
Odbor dopravy

ruRšr zru.

:

wŘlzu:r:
TEL.:
E-MAIL

MUHc-Do/ 594lDz-7o/2o22/sE
Jaroslav Šedivý
492 705 486
sedivy@horice.org

DATUM: 11.O5.2022

VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY
STANoVENÍ PŘECHoDNÉ ÚPRAVY PRoVozu
Městský úřad Hořice, odbor dopravy a silničníhohospodářství, jako příslušný silničnísprávni
úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na
silnici II. a III. třídy, místníkomunikaci a veřejné přístupné účelovékomunikaci podle s I24
odst. 6 zákona č' 36l/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteďch
zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu"), 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 - AUToMoTo ktub v nčn (AMK
Hořice), Ičo oo4 85 764, Maixnerova 1613, 5o8 01 Hořice, ze dne 07.o1.2o22 a po
předchozím písemnémvyjádření dotčeného orgánu Policie Českérepubliky, Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, územníodbor Jičín,dopravní inspektorát, Ve smyslu
ustanovení $ 77 odst. 2 písm' b) zákona o silničnímprovozu a vyhlášky č' 294/2oL5 Sb, kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici č. IIl3oo, II/5oL, IIII3oo3' Illl28444,

III|325Lo,
Illl3252o, IIIl3oo1 a [lr/3oo4 v obcích Hořice, Lukavec u Hořic,

červená Třemešná a Miletín a místních komunikacích v obca Hořice, dle
přiloženého situačníhoplánku
Důvod: motocyktové závody 3oo zatáček Gustava Havla a česká Tourist Trophy

Termín: 2t.o5.2o22 - 22.05.2022 (po oba dny v době o7.oo hod - 20.oo hodin)
13.08.2022

-

14.oa.2o22 (po oba dny v době o7.oo hod
I

- 2o.oo

hodin)

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Tomáš Jenčovský' AMK Hořice, Maixnerova 1613, Hořice, tel.z 774 52l9a7.
Dalšípodmínky:

1) Umístění dopravního značení,případně dopravního zařízení, provedte dle

přiložených
situačníchplánků, které jsou nedílnou součástítohoto stanovení a podle nížeuvedených
podmínek'

2)

Dopravní značenípožadujeme umístit v souladu se zákonem č' 36l/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích; vyhláškou č' 294/2ot5 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeníprovozu na pozemních

komunikacích; v souladu
pozemních komuni kacích".

s TP 66 -

,,Zásady pro označování pracovních míst na

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)

Dopravní značeníbude za sníženéviditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstraŽných
světel 57, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle
příslušných schémat TP 66.

5)

Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílýmireflexními pruhy.

6)

Přenosné značky se umisťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovnívozovky a
pokud možno v jednotné výšce.

7)

Během sportovní akce nesmí dojít k ohroženíbezpečnosti silničníhoprovozu
dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

a

bude

B) Barevně i provedením

musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č' 294/2015 Sb. a CSN
EN 12899-7 (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.

10) Žadatel je povinen zajišťovatprůběžnou kontrolu a údržbudopravního značenía
zalízenítak, aby bylo dbáno o neporušenost a úplnost navrženéhopřechodného
dopravního značení.

2

odůvodnění
Žadatel AuToMoTo ktub v nčR (AMK Hořice), rčo oo+ 85 764, Maixnerova 1613,
5o8 01 Hořice, požádal dne 07.01.2022 zdejšísilničnísprávní úřad o stanovení přechodné

úpravy provozu na silnici č. IIl300, fi/5o7,III/3003, III(2B444,III/32570,III/32521, IIII3001
a III/3}O4 V obcích Hořice, Lukavec u Hořic, Červená Třemešná a Miletín a místních
komunikacích v obci Hořice, z důvodu pořádání motocyklových závodů ,,300 zatáček Gustava
Havla" a ,,Česká Tourist Trophy", dle grafického znázornění v příloze.

Žáaost byla projednána s Policií čR, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Jičín,dopravním inspektorátem, v souladu s ustanovením $ 77 odst' 2
písm. b) zákona o silničnímprovozu a dle vyhlášky č' 294/2015 sb. Ve vyjádření pod č.j.:
KRPH-22946-2/čJ-2o22-o5o4o6 ze dne 07.o3.2o22 vydal dotčený orgán souhlasné
stanovisko.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy zákona č' 36112000 Sb., zákon o
silničnímprovozu a dle vyhlášky č' 294/2015 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 $ 173 odst. 2 zákona č. 5oo/2oo4 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 vyvěšeníveřejné vyhlášky, ale správní orgán můžedle svého uváženítuto lhůtu
zkrátit až na jeden den, což učinil.

Městský úřad Hořice
odbor

Bc

foOravy

Příloha:
- 2x situačníplánek

Rozdělovník:
Účastníci řízení
AUToMoTo ktub v AČR @MK Hořice), tČo 004 85 764, Maixnerova 1613, 5O8 01 Hořice, IDDS: gxhemkb
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČo 70947996, Na okrouhtíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,
IDDS: 6m8k8ey
Město Hořice, tČo oozzlsa1, náměsťí Jiřího z Poděbrad 342, 580 19 Hořice
ostaťní _ veřejná vyhláška
-)

DotčenÍorgán
xŘp xrátovéhradeckého kraje, územní odbor ]ičín,dopravní inspektorát, Balbínova 24, 506 12 Jičín,IDDS:
urnai6d

K

wvěšení na úřednídesce
MěstskÝ úřad Hořice, odbor hospodářský
obecní úřad Červená Třemešná, IDDS: pmga6r7
obecní úřad Lukavec u Hořic, IDDS: gj9a9de
Městský úřad Miletín, IDDS: yncbcrq

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu' který písemnost doručuje, po dobu
15 dnů a zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup na WWW.horice.org. opatření
obecné povahy se zveřejňuje téžna úředníchdeskách obecních úřadův obcích, jejichž
správních obvodů se opatření obecné povahy týká, pokud se opatření vztahuje k provozu v
zastavěném územíobce nebo může-tidojít ke zvýšeníhustoty provozu V zastavěném území
dotčenéobce.

Sejmuto dne

Vyvěšeno dne

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzujícísejmutí

razítko

razítko

Zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšenía sejmutí tohoto
usnesení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícímdálkový přístup:

Vypraveno dne

:
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Dopravní opatření při akci
300 zatáček Gustava Havla a IRRC - motocyklové závody v Hořicích
:
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Dopravní opatření při akci :
300 zatáček Gustava Havla a IRRC _ motocyklové závody v Hořicích
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