ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
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OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ OSOBA:
TEL.:
E-MAIL:

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

DATUM:

22.11.2022

Veřejná

Békáčko z.s.
U Náhonu 25
503 32 Hradec Králové
IČO 08518513

vyhláška

Opatření obecné povahy
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, oprávněný ke stanovení
přechodné 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 přechodné 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 Policie České republiky - Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Hradec Králové, dopravního
inspektorátu vydaného dne 23. ledna 2020 pod č.j. KRPH – 8128 – 2 / ČJ – 2020 - 050206
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. 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
přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci – ul. Komenského u čp. 273, Hradec Králové,
následující dopravní značení:
svislé dopravní značení: č. IP 12 + dodatková tabulka č. E13 („BÉKÁČKO z.s.“) + č. E13 („8:00 –
18:00hod“) a vodorovné dopravní značení: VDZ č. V10e.
Dopravní značení proveďte jako: přechodné svislé a doporučené vodorovné dopravní značení.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.
Provedení dopravního značení: retroreflexní.
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Platnost úpravy: od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 („8:00-18:00hodin denně“).
Důvod: prodloužení jednoho vyhrazeného parkovacího místa
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: BÉKÁČKO z.s., IČO 08518513,
ul. Komenského u čp. 273/1, Hradec Králové.
Další podmínky pro osazení přechodné úpravy 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) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
a ČSN 01 8020.
7) Dopravní značení bude osazeno a vyznačeno pouze po dobu platnosti rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:
Společnost BÉKÁČKO z.s., IČO 08518513, ul. Komenského u čp. 273/1 Hradec Králové požádala
o výše uvedené dopravní značení v souvislosti s prodloužením vyhrazeného parkování pro jedno
osobní motorové vozidlo. K tomuto návrhu dopravního značení je doloženo souhlasné vyjádření
Policie
České
republiky,
Krajského
ředitelství
policie
Královéhradeckého
kraje
(č. j.: KRPH-8128-2/ČJ-2020-050206), Územního odboru Hradec Králové. Správní úřad na těchto
podkladech vydává opatření obecné povahy v souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích.

Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných
předpisů o správním řízení.

Ing. Monika Šimůnková
referent silničního správního úřadu
oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Parafa vedoucího oddělení:
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Békáčko z.s., U Náhonu č.p. 25/7, Březhrad, 503 32 Hradec Králové 22
ISP Hradec Králové, a.s., IDDS: ibucxqr
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

Vypraveno dne:
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