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Žádost o stanovení úpravy silničního provozu
Vážení,
na základě níže uvedených bodů z jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v
oblasti dopravy a bezpečnosti“ vás Statutární město Hradec Králové, Československé armády č. p. 408, 502 00,
IČO 00268810, jako vlastník níže uvedených komunikací, prostřednictvím odboru správy majetku města žádá o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Jednání pracovní skupiny číslo 2018/07 se konalo 6.9.2018.
Organizace odpovědná za řádné provedení úpravy silničního provozu - Technické služby Hradec Králové, Na Brně
362, 500 06 Hradec Králové – pan Pospíšil Tomáš, Bc., tel. 495 402 673.

Bod č. 24 křižovatka ulic Fučíkova a Na Kotli - platnost úpravy: trvale
Důvod: Pro výrazné značení zákazu vjezdu vozidel na chodník žádáme o umístění SDZ „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“ (č. B 11) na začátek úseku chodníku na jižním okraji pozemku č. 222/6, k. ú.
Hradec Králové, dle nákresu.
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Bod č. 40 ulice Pod Kopcem - platnost úpravy: trvale
Důvod: Pro zvětšení prostoru, který mají autobusy k dispozici pro projetí pravotočivé zatáčky z ulice
K Sokolovně do ulice Pod Kopcem, žádáme, dle vyjádření Dopravního podniku města Hradec Králové,
o umístění VDZ „Zákaz zastavení“ (V 12c) v délce 5 m za přechodem pro chodce dle nákresu.

Bod č. 46 Denisovo náměstí - platnost úpravy: trvale
Důvod: Dle žádosti KMS Kukleny žádáme o změnu časového údaje v textu dodatkové tabulky
(viz nákres) na „15-19h“. Dopravní značení se nachází na parcele číslo 1845/1, k. ú. Kukleny, poblíž
parcely č. 210/2, k. ú. Kukleny.
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Bod č. 47 ulice Severní - platnost úpravy: trvale
Důvod: Pro zachování průjezdnosti komunikace i pro nákladní vozidla žádáme o nahrazení současných
dvou „žlutých klikatých čar“ (VDZ č. V 12a) viz první nákres „zákazem zastavení“ (VDZ č. V 12c) podél
chodníku v severní části pozemku č. 1114/7, k. ú. Slezské Předměstí, dle druhého nákresu níže.

S pozdravem.
Ing. Hartmanová Lucie
vedoucí oddělení OM2

