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Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákona) na základě ustanovení § 77 odst. 1
písmene c) zákona a § 171 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na
základě podnětu ze dne 31.08.2016 od společnosti HK – cyklo s.r.o., IČ 64826741, K Rybníku čp. 178,
500 02 Hradec Králové, (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov,
dopravním inspektorátem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,

stanoví přechodnou úpravu provozu



na silnici III/28447 v obci Horní Brusnice, při příjezdu ke křižovatce se silnicí III/28442 od
obcí Zvičina a Miletín



na silnici III/28447 v obci Horní Brusnice, při příjezdu ke křižovatce se silnicí III/32545 od
obce Mostek



na silnici II/325 v obci Dolní Brusnice, při příjezdu ke křižovatce se silnicí III/32545 od obce
Mostek



na silnici II/325 v obci Bílá Třemešná, při příjezdu ke křižovatce se silnicí III/32544 od Dvora
Králové nad Labem



na silnici II/299 před obcí Nemojov, při příjezdu ke křižovatce se silnicí III/32544 od Dvora
Králové nad Labem



na silnici II/325 v obci Mostek – Debrné, při příjezdu ke křižovatce se silnicí II/299 od obce
Mostek

dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ pomocí dopravního značení
IP22 „Změna organizace dopravy“
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544 17 Dvůr Králové nad Labem
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Důvod: dojezd etapy mezinárodního cyklistického závodu „EAST BOHEMIA 2016“
Platnost úpravy: 09.09. 2016 od 14:00 -18:00 hod.
Instalaci dopravního značení provede: žadatel
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Ivan Vetterle, HK – cyklo s.r.o., IČ
64826741, K Rybníku čp. 178, 500 02 Hradec Králové, tel. 602 656 058.
Další podmínky:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánku,
pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v
tomto stanovení.
2) Během sportovní akce nesmí dojít ze strany organizátorů k ohrožení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích; v souladu
s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
3) Před realizací závodů je nutno projednat se správci dotčených pozemních komunikací jejich
stav a dopravní situaci na nich. Důvodem je možnost vzniku nepředvídatelných událostí,
např. havárie a poškození mostů, propustků, krajnic nebo vozovek případně uzavírky
z důvodu stavební činnosti. Poslední kontrola aktuálního stavu trasy závodu ze strany
organizátora proběhne maximálně 24 hod před závodem.

4) V případě průjezdu skupiny označené na začátku a konci doprovodnými vozidly, budou
pořadatelé oprávněni zastavovat provoz na silnici, po které je veden vlastní závod.
Pro případné zastavování vozidel budou pořadatelé vybavení výstražnou vestou a
zastavovacím terčem Z8b. V případě zastavování provozu na silnicích II. a III. tř. v době
průjezdu čelní a hlavní skupiny závodu, označené vozidly policie a pořadatelů, mohou být
pořadatelé vybaveni dopravním značením B1 + Z2, které budou na nezbytně nutnou dobu
oprávněni umístit na vozovku.
5) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílými reflexními pruhy.
6) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje
zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího
okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
7) Přenosné značky se umisťují spodním okrajem ve výšce 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud
možno v jednotné výšce.
8) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP
č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
9) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a
ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
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10) Stávající trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu je nutné
předepsaným způsobem zneplatnit. Po ukončení platnosti stanovení přechodného
dopravního značení bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní
značení bude uvedeno do původního stavu.
11) Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu konání akce udržovány ve
funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
12) Toto stanovení přechodné úpravy provozu musí být na místě předloženo kontrolním
orgánům.
Odůvodnění
Společnost HK – cyklo s.r.o., IČ 64826741, K Rybníku čp. 178, 500 02 Hradec Králové, podala podnět
Městu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné
úpravy provozu 1) na silnici III/28447 v obci Horní Brusnice, při příjezdu ke křižovatce se silnicí
III/28442 od obcí Zvičina a Miletín, 2) na silnici III/28447 v obci Horní Brusnice, při příjezdu ke
křižovatce se silnicí III/32545 od obce Mostek, 3) na silnici II/325 v obci Dolní Brusnice, při příjezdu ke
křižovatce se silnicí III/32545 od obce Mostek, 4) na silnici II/325 v obci Bílá Třemešná, při příjezdu ke
křižovatce se silnicí III/32544 od Dvora Králové nad Labem, 5) na silnici II/299 před obcí Nemojov, při
příjezdu ke křižovatce se silnicí III/32544 od Dvora Králové nad Labem, 6) na silnici II/325 v obci
Mostek – Debrné, při příjezdu ke křižovatce se silnicí II/299 od obce Mostek.
Důvodem je dojezd etapy mezinárodního cyklistického závodu „EAST BOHEMIA 2016“.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, pod čj.: KRPH-959-127/ČJ-2016-051006
ze dne 10.08.2016, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015
Sb., v souladu s ustan. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném
znění.
Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu 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 úřad může dle svého uvážení tuto lhůtu zkrátit až na jeden
den, což tak učinil.

Otisk razítka

Lenka Brůnová, DiS.
odborná referentka odboru dopravy a
silničního hospodářství
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a
a na Úřední desce obcí Horní Brusnice, Dolní Brusnice, Bílá Třemešná, Nemojov, zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: ………………………………………….. Sejmuto dne:………………………………

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup

Rozdělovník:
I) účastníci řízení:
1) HK – cyklo s.r.o., IČ 64826741, K Rybníku čp. 178, 500 02 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
ostatní – veřejná vyhláška
a) Městský úřad Dvůr Králové nad Labem – úřední deska
II) dotčené orgány a instituce:
Policie ČR, KŘK KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov
Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná
Obec Horní Brusnice, Horní Brusnice 284, 544 74 Horní Brusnice
Obec Dolní Brusnice, Dolní Brusnice 17, 544 72 Dolní Brusnice
Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
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