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Veřejná

vyhláška

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na
základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti PORR a.s., IČO: 43005560,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, kterou zastupuje fyzická osoba podnikající Jaroslav Michek, IČO:
68461135, Polizy 4, 503 26 Osice, o z n a m u j e, že

stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-46284/ČJ-2018-050506 ze dne
22. května 2018

přechodnou úpravu provozu
na silnici I/37 v extravilánu mezi obcemi Hořenice a Heřmanice, dle grafického znázornění
v příloze.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako:
stálé svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném
fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)
Silnice: I/37
Platnost úpravy: 04.06.2018 – 04.06.2019
Důvod: křížení provádění výstavby dálničního tělesa D11 SO 07 (Smiřice – Jaroměř) se silnicí I/37 a
zvýšeným výjezdem vozidel stavby
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
Ing. Jan Navara, tel. 602 414 831 (PORR a.s.)
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

Dopravní značení proveďte dle přiloženého situačního plánku, pokud je tento nedílnou
součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
Přechodné značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů
případných sjezdů.
Přechodné značení bude ukotveno tak, aby nedocházelo k pádu vlivem nepříznivých
klimatických podmínek.
Přechodné značení nesmí potlačovat účinek případného stávajícího dopravního značení.
V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. 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 Technických podmínek TP 66.
Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílými reflexními pruhy.
Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích a nesmí zasahovat do
průjezdního profilu komunikace. Uchycení sloupků dopravních značek bude na kotvících
patkách.
V případě nevyužívání sjezdu pro vozidla stavby dále v době zimní přestávky bude
dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením a to včetně sloupků odstraněno.
V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní
vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,0 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek
se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z
50 m.
Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být
dotčeny.
Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č.
294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN 1436+A1, ČSN EN 1463-1, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a
splňovat podmínky uvedené v publikacích TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích, schválené MD ČR, pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností
od 1.8.2013 a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích,
schválené MD ČR, pod č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013, s účinností od 1.8.2013.
Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo
kontrolním orgánům.
Odůvodnění:

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, kterou zastupuje fyzická
osoba podnikající Jaroslav Michek, IČO: 68461135, Polizy 4, 503 26 Osice, podala podnět ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v extravilánu mezi obcemi Hořenice a Heřmanice, dle
grafického znázornění v příloze. Začátek termínu byl upraven, tak aby odpovídal účinnosti, opatření
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Konec termínu byl
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upraven, tak aby odpovídal Technickým podmínkám TP 66, kdy platnost obecných schémat je
maximálně na 1 rok.
Důvodem je přechodná úprava provozu v rámci křížení provádění výstavby dálničního tělesa D11 SO
07 (Smiřice – Jaroměř) se silnicí I/37 a zvýšeným výjezdem vozidel stavby.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-46284/ČJ-2018-050506
ze dne 22. května 2018. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.
Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle 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 ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném
znění.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný
prostředek.

Otisk úředního razítka

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek
referent oddělení silničního hospodářství
Příloha:

navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a
zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po
dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Hořenice, Heřmanice.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem 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:
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Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne:

……………………..

……………………………………………….
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Rozdělovník:
I/ účastníci řízení:
1/ PORR a.s., IČO: 43005560, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, cestou plné moci:
fyzická osoba podnikající Jaroslav Michek, IČO: 68461135, Polizy 4, 503 26 Osice
2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
4/ ostatní – veřejná vyhláška
a/ Obecní úřad Hořenice – úřední deska
b/ Obecní úřad Heřmanice – úřední deska
c/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska
II/ Dotčené orgány a instituce:
Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod
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Objednatel:

NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ŘEŠÍ KŘÍŽENÍ BUDOVANÉ TRASY DÁLNICE D 11
S KOMUNIKACÍ I/37 HOŘENICE - HEŘMANICE.
ŽÁDÁME O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM ZNAČENÍ DLE TP 65.
OSAZENÍM NA SLOUPKY SE ZAJISTÍ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VÝSTAVBY
ČISTOTA A VIDITELNOST DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, PROTOŽE SE PŘEDPOKLÁDÁ
ZVÝŠENÝ POHYB OSOB A VOZIDEL ZHOTOVITELE I SUBDODAVATELŮ.

Autor projektu

DIOZ - dopravní značení

Kreslil

Jaroslav Michek - 777 814 646

Kraj: Královéhradecký

Okres: Náchod

Akce:

Obec: Heřmanice

III/2858 - HOŘENICE - HEŘMANICE
Datum

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
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