ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZN.:

MMHK/164946/2022
8.9.2022
SZ MMHK/164945/2022 OD1/Sim
MMHK/172654/2022

OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

Ing. Monika Šimůnková
495707811
monika.simunkova@mmhk.cz

DATUM:

20.9.2022

Veřejná

HIOSS, s.r.o., s.r.o.
Pavla Hanuše 252
500 02 Hradec Králové
IČO 47469919

vyhláška

Opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“), na základě ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), k podnětu společnosti Hioss s.r.o., Pavla
Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové, oznamuje že
stanoví
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ust. § 77 odst. 3 a 5 zákona
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko pod č.j.: KRPH-98345-2/ČJ-2/ČJ-2022-050206
ze dne 13. září 2022
přechodnou úpravu provozu
na místní komunikaci ul. Tomkova před čp. 179 v k. ú. Hradec Králové, dle grafického znázorněn
v příloze.
Za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení, dle přiloženého situačního
plánku
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: retroreflexní, velikost základní
Platnost úpravy: 17 10. 2022 (nejdříve však od nabytí účinnosti) do 27.10.2022
Důvod: výměna stávající přípojky kanalizace pro objekt čp. 179 v ul. Tomkova, Hradec Králové
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Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: INKA – dopravní značení Hradec
Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, PhDr. Denisa Pešková,
Tel. kontakt: 731 650 587.
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
1. Dopravní značení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, který je nedílnou součástí
tohoto stanovení.
2. 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 TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ (dále jen TP 66).
3. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení
s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích
a sloupcích pro dopravní značení a denně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
4. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu
(např. vítr).
5. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek.
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 umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky
a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
8. Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP
č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání,
schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
9. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
10. Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
11. Místo stavebních prací bude uzavřeno pro veškerý ostatní silniční provoz.
12. Pro provádění stavebních prací bude užívána jen vymezená a řádně ohraničená část
komunikace. Mimo tento vymezený prostor nebude v profilu komunikace prováděna žádná
práce spojená se „stavbou“ a na komunikaci nebudou zaparkována vozidla ani mechanismy
v rozporu s obecnou, případně i místní úpravou silničního provozu.

13. Prováděním stavebních prací nebude nijak dotčena bezpečnost provozu na dotčených
a přilehlých pozemních komunikacích.
14. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo
kontrolním orgánům.
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Odůvodnění:
Společnost Hioss s.r.o., Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové, podala podnět k Magistrátu města
odboru
dopravně
správních
agend,
ke
stanovení
přechodné
úpravy
provozu
na místní komunikaci v ulici Tomkova před čp. 179 v k. ú. Hradec Králové dle grafického znázornění
v příloze.
Důvodem je výměna stávající přípojky kanalizace pro objekt čp. 179 v ul. Tomkova, Hradec Králové.
Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje,
územním odborem Hradec Králové, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3
zákona a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-98345-2/ČJ-2022-050206
ze dne 13. září 2022. Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona a dle
vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu
ve shora uvedeném znění.

Upozornění:
V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení
přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným
rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, které v předmětné věci vydal
zdejší správní úřad.

Poučení:
Podle § 173, odst. 1 správního řádu, příslušný správní úřad nedoručuje návrh opatření obecné povahy
a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek.
Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá platnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

Ing. Monika Šimůnková
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:
Příloha:
- situační plánek
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
HIOSS, s.r.o., s.r.o., IDDS: 3i6axpn
Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
na vědomí
Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj
Statutární město Hradec Králové, Městská policie, Dlouhá č.p. 211, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové
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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 dopravně správních agend
Magistrátu města Hradec Králové.
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:

Vyvěšeno dne:

……………………..

Sejmuto dne: ……………………..

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

Vypraveno dne:
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