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vyhláška

Opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, oprávněný ke stanovení místní
úpravy provozu na místních komunikacích dle § 77 odst. 1 písmeno c), zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na
pozemních komunikacích, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen správní řád,
vydává opatření obecné povahy
spočívající ve

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v Hradci Králové
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j. KRPH - 79091 - 2/ČJ - 2022 050206 ze dne 22. července 2022
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. pro místní
úpravu provozu na místní komunikaci ul. Kaplířova v Hradci Králové:
-

provedení nového VDZ V 10a dělící čára u podélného stání
na východní straně ulice budou SDZ P4 a B2 přemístěny a osazeny na nový sloupek
na západní straně ulice budou SDZ B29 + B4 a B 20a + IP 4b rozděleny a osazeny na
samostatné sloupky
u jednotlivých podélných stáni nebudou v souladu s vyjádřením č.j. KRPH-71498-2/ČJ-2021050206 ze dne 16.08.2021 osazeny SDZ IP 11c + E1, značení bude umístěno na vjezdu do
ulice před prvním stáním na nový sloupek - viz příloha (situace).
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Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: trvale
Důvod: úprava vodorovného a svislého DZ po rekonstrukci komunikace
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Technické služby Hradec Králové, Na
Brně 362, 500 06 Hradec Králové, Ing. Šárka Nováková, tel.: 601 142 836.

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:
1) Dopravní značení, proveďte dle přiloženého situačního plánku, který je nedílnou součástí tohoto
stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo
s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu
komunikace.
3) V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m nad niveletou vozovky. Vnitřní okraj značky
bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího
okraje zpevněné krajnice).
4) Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m.
5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě a tyto nesmějí být
dotčeny.
6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015
Sb., ČSN 01 8020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 - Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích, schválené MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013
s účinností od 1.8.2013, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních
komunikacích, schválené MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od
1.8.2013.
8) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení.

Odůvodnění:
Společnost Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové požádala dne 19.
7. 2022 o výše uvedené dopravní značení z důvodu úpravy vodorovného a svislého DZ po
rekonstrukci komunikace v ul. Kaplířova v Hradci Králové. Dne 27. 7. 2022 vydal zdejší úřad
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek.
Dne 5. 8. 2022 podal připomínku k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,
na místních komunikacích. Dle uvedeného tetu požaduje „v ulici Kaplířova zavést v rámci
rekonstrukce a úpravy dopravního značení obousměrný průjezd lidí na kole. Bude tak zlepšena
propustnost města pro tuto šetrnou a udržitelnou dopravu.
Není pro to potřeba měnit vodorovné značení ani stavební zásahy. Ulice je jednosměrná kvůli
kapacitě parkování, což by nemělo občanům prodlužovat a bránit v cestě na kole.
Předložený návrh nedostatečně zohledňuje už úvodní odstavec ČSN 73 6110 kap. 4.1.1 „Účelem
projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech účastníků dopravy v
obcích, zejména chodců a cyklistů“ …
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Dále ČSN 73 6110 kap. 8.1.2: „Příčné uspořádání provozu místní komunikace při rekonstrukcích v
omezeném prostoru musí vytvořit příznivé podmínky jednotlivým účastníkům provozu v tomto pořadí
důležitosti: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.“ Jednosměrka bez obousměrnosti pro
kola je tak v rozporu s obecným užitím veřejných komunikací a veřejným zájmem.
Návrh cykloobousměrky se opírá také o státní strategické dokumenty, např. Státní koncepce aktivní a
městské mobility 2021-2030 „Cíl 2.1.2.3: Zvýšení významu aktivní mobility - cykloobousměrky tomuto
cíli napomáhají. V kapitole 2.3.2 (Úprava dopravního značení v souvislosti s aktivní mobilitou) jsou
cykloobousměrky jmenovány jako oblast k řešení.)“
Z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. dubna 2020, č. j. 65 A 2/2020-172: „Protisměrná jízda
cyklisty v jinak jednosměrné ulici je bezpečnější než jízda stejným směrem v jednosměrné ulici, neboť
při potkávání sleduje dopravní situaci jak řidič automobilu, tak i cyklista. Se stejnou logikou mají chodci
při levém okraji vozovky tam, kde není chodník. Menší nehodovost cyklistů v protisměru potvrzují
statistiky nehodovosti zahraničí,...“
Pojízdný profil ulice je 3,25 m a povolená rychlost 30 km/h. Technické podmínky 179 Ministerstva
dopravy zde obousměrnost pro cyklisty nařizují: „V rámci zklidněných zón [s rychlostí 30 km/h či nižší]
má být obousměrný provoz jízdních kol zajištěn automaticky” TP 179 požadují obousměrnou jízdu
cyklistů v jednosměrce v ulicích s rychlostí 30 km/h bez dalších podmínek (vodorovného značení ap.)
Pro realizaci podnětu tak stačí doplnit doplňkové tabulky cykloobousměrky: E12a (k IP4b) a E12b (k
B2).“
Na základě uvedené připomínky požádal zdejší úřad Technické služby coby žadatele o místní úpravu,
Statutární město jako vlastníka komunikace a Policii ČR o zaslání stanoviska k navrženým změnám.
Dne 15. 8. 2022 zaslaly Technické služby Hradec Králové zdůvodnění navrženého řešení, které
vypracoval Ing. Petr Vlasák:
„Požadavek na prověření obousměrného provozu cyklistů byl zaslán zpracovateli výše uvedené
projektové dokumentace (ing. Petr Vlasák) jako nedostatek v podané žádosti o koordinované závazné
stanovisko magistrátu města Hradec Králové ze dne 5.8.2021. Na základě toho proběhla jednání v
této záležitosti se stavebníkem a následně s Policí ČR. Přitom byla brána na zřetel výjimečně příznivá
opatření pro provoz cyklistů na území města Hradec Králové a v jeho blízkém okolí. Možnost
obousměrného provozu cyklistů doplňuje zmíněné úpravy pro průjezd cyklistů. Její aplikace v
Kaplířově ulici vychází z textu odst.6.4.4.1 TP179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY.
Podmínkou je přitom nízká intenzita provozu motorových vozidel (v běžných podmínkách se jedná o
zdrojovou, resp. cílovou oblast pro motorová vozidla). V takovém případě (do 100 vozidel/hod) je dle
obr.60 možno vést cyklisty v protisměru jízdního pruhu o nejmenší šířce 3,0m. Tyto podmínky jsou v
návrhu uspořádání dopravního prostoru splněny. Projektant ve svém návrhu také uvážil bezpečnostní
odstup 0,75m cyklistů od podélně parkujících vozidel dle obr.6 stejných TP. S těmito souvislostmi bylo
na jednání s Policií ČR dohodnuto prověření podmínek na místě pro vhodnou místní úpravu po
dokončení stavebních prací. Buď bude shledán dostatečně bezpečný provoz cyklistů v protisměru a
budou osazeny příslušné svislé dopravní značky (E12a, E12b a B20a s maximální rychlostí 30km/hod
nebo v platnosti návrh dle PD (bez svislého dopravního značení (E12a, E12b).
Rovněž bylo při zpracování PD zváženo vedení cyklistů po navržených chodnících společně s chodci.
K tomu byly posouzeny navržené šířky všech komunikací (3,25m jízdní pruh, 2,0m parkovací pruhy,
1,0m chodník na severní straně, 1,5m až 1,8m chodník na jižní straně) s požadavky na minimální
šířku společné stezky (1,0m pro cyklistu a nejméně 0,9m pro bezbariérový pohyb osob. Z toho vyplývá
závěr, že při dané šířce dopravního prostoru v Kaplířově ulici není možné navrhnout společnou stezku
pro cyklisty a chodce.“
Dne 22. 8. 2022 zaslalo sdělení Statutární město Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Ing.
Karel Šimonek:
„Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, jako orgán územního plánování příslušný
podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) posuzoval v souvislosti se žádostí o vydání koordinovaného závazného stanoviska Ing. Petra
Vlasáka záměr „Stavební úpravy komunikací v ul. Kaplířova“ na pozemcích pp.č. 1113/7, 1128, 1129,
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1162, stp.č. 1099, 1101, 1102, 1159 a 1160 v katastrálním území Slezské Předměstí a dne 23. 8.
2021 vydal výzvu k odstranění nedostatků podání a doplnění podkladů o:
1/ Odborné dopravně inženýrské prověření možnosti obousměrného provozu cyklistů v ul. Kaplířova
(tzv. cykloobousměrka) dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,
2/ Reálné zdůvodnění navrhovaného počtu parkovacích stání nad rámec normového počtu vyplývající
z požadavku § 20 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území
v platném znění (viz. ČSN 76 6110).
Následně MmHK OHA obdržel požadované podklady a dne 21. 9. 2021 vydal pod čj.
MMHK/163705/2021/2/HA/ŠK přípustní závazné stanovisko k uvedenému záměru. Otázka zajištění
obousměrného provozu cyklistů byla vzájemně konzultována s dopravně bezpečnostními orgány se
závěrem, že příslušná místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude prověřena až
následně po dokončení stavebních prací. Předložené zdůvodnění navrhovaného počtu
parkovacích stání nad rámec ČSN 73 6110 vzal orgán územního plánování na vědomí.“
23. 8. 2022 zaslalo sdělení Krajské ředitelství Police Královéhradeckého kraje, územní odbor,
dopravní inspektorát pod č.j. KRPH-86287-2/ČJ-2022-050206:
„Policie České republiky, Dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu
na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, Vám k zaslanému podnětu, který se týká
návrhu úprav dopravního značení v ul. Kaplířova v Hradci Králové, sděluje následující.
Ve věci zřízení "cykloobousměrky" v ul. Kaplířova v Hradci Králové byla před povolením stavby
uskutečněna schůzka za účasti pana Ing. Karla Šimonka (cyklokoordinátora města HK) a Ing. Petra
Vlasáka (projektanta stavební rekonstrukce ul. Kaplířova), přičemž byl dohodnut následující postup. V
průběhu stavebních prací, nejlépe při finalizaci nových povrchů, dojde k místnímu šetření, na kterém
bude prověřena možnost zavedení obousměrného provozu pro cyklisty. Na místě musí být posouzena
bezpečnost výjezdu cyklistů na Pouchovskou ul. s ohledem na rozhledové poměry. Dále by bylo
vhodné prověřit možnosti zajištění bezpečného průjezdu cyklistů ve stísněných poměrech okolo
zaparkovaných vozidel. Umístění nového značení také musí být v souladu s příslušnými technickými
podmínkami.“
Zdejší odbor se ztotožnil s navrhovaným postupem dotčených orgánů. Na základě doložených
stanovisek byl zvolen navržený postup, tedy že bude nyní stanovena místní úprava dle původního
návrhu a při finalizaci nových povrchů dojde k místnímu šetření, na kterém bude prověřena možnost
zavedení obousměrného provozu pro cyklisty.
Přiložený návrh dopravního značení byl projednán a bylo doloženo souhlasné vyjádření Policie ČR.
Správní úřad na těchto podkladech vydává opatření obecné povahy.
Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Mgr. Dagmar Pacholíková
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:
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Příloha:
-situační plánek

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj
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
Mgr. Martin Hanousek, IDDS: xg7c3v8
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové

Vypraveno dne:
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Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů a
zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.hradeckralove.org. Poslední den
této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ..................................

Sejmuto dne ...........................................

…………………………………………..

………………………………………………

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

razítko

razítko

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

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto opatření a jeho
zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :
………………………………………..………….

6/6

