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ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND 
 

VÁŠ DOPIS ZN.:     
ZE DNE: 9. 6. 2020    
SPIS. ZN.: 

 

SZ MMHK/097423/2020 OD1/Pfa 

MMHK/135758/2020 

  

EUROVIA CS, a.s., 

IČ 45274924 

Závod Čechy východ 

oblast Čechy střed 

Piletická 498 

503 41 Hradec Králové 

 

OPRÁVNĚNÁ 

ÚŘEDNÍ OSOBA: 

TEL.: 

E-MAIL: 

 

Ing. David Pfaff 

495 707 804 

david.pfaff@mmhk.cz 

  

     
DATUM: 12. 8. 2020    

V e ř e j n á    v y h l á š k a 
 

Opatření obecné povahy 

 

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný 
správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) 
zákona, 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 k.ú. Věkoše, k.ú. Pouchov, k.ú. Předměřice nad Labem 

 

 
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností po předchozím projednání Policie České republiky - Krajského ředitelství 
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové 

 
s t a n o v í 

 

 
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 v k.ú. Věkoše, k.ú. Pouchov, k.ú. Předměřice nad Labem následující 
dopravní značení: 
 
viz příloha - situační výkresy 
 
Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení 

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada 

Provedení dopravního značení: retroreflexní 
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Platnost úpravy: od 19. 8. 2020 do 27. 11. 2020 

1. Etapa: 19. 8. 2020 – 13. 9. 2020 

2. Etapa: 13. 9. 2020 – 30. 10. 2020 

3. Etapa: 31. 10. 2020 – 27. 11. 2020 

Důvod: rekonstrukce části silnice III/29912, ul. Jana Černého, HK 

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Pavel Žilka, EUROVIA CS, a.s., 

Závod Emulze Kolín, oblast Čechy střed, Plynárenská 889, 280 02 Kolín, tel.: 731 602 526.  

Osoba odpovědná za úplnost a aktuální stav DZ: stavbyvedoucí pan Martin Beránek, EUROVIA 

CS, a.s., Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, 

tel.: 731 601 578. 

 
Další podmínky pro osazení přechodné 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, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto. Dopravní značení je nutno 

průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat. 
 
3) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, 

spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. 
 
4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – 

„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ schválené MD ČR 
pod č.j.: 21/2015 - 120 - TN/1 ze dne 21.3.2015 s účinností od 1.4.2015. 

 
5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou 

krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 
 
6) Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50 m. 
 
7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN 018020. 
 
8)  Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo 

kontrolním orgánům. 
 

9)  Podmínkou platnosti tohoto stanovení přechodné úpravy silničního provozu je vykonatelné 
stanovení přechodné úpravy na silnici I/35 vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje 
a zároveň platné rozhodnutí o povolení uzavírky (SZ MMHK/097423/2020 OD1/Pfa). 

 
 
 
  
Odůvodnění: 

Společnost EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Závod Čechy východ, oblast Čechy střed, Piletická 498, 

503 41 Hradec Králové podala podnět k Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravně 

správních agend, ke stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Věkoše, k.ú. Pouchov, k.ú. 

Předměřice nad Labem, dle grafického znázornění v příloze, v termínu od 10. 8. 2020 do 15. 11. 

2020. Tento termín byl žadatelem upraven na výše uvedený od 19. 8. 2020 do 27. 11. 2020, včetně 

etap. Důvodem tohoto stanovení je přechodná úprava provozu v rámci rekonstrukce části silnice 

III/29912, ul. Jana Černého, HK (v úseku od křižovatky s ul. Piletická před vjezd do Agropodniku). 

Termín opatření obecné povahy je stanoven v koordinaci s dopravním opatřením na silnici I/35. 
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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 č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb. 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. 
 
Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu nahrazuje dříve vydané stanovení přechodné 
úpravy sil. provozu pod SZ MMHK/097423/2020 OD1/Pfa, MMHK/127677/2020 ze dne 29. 7. 2020).  
 
 
Poučení: 
Proti tomuto opatření obecné povahy nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných 
předpisů o správním řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. David Pfaff 

referent silničního správního úřadu                                                        Otisk úředního razítka 
oprávněná úřední osoba 
  
 
Parafa vedoucího oddělení: 
 
Příloha: 

- situační plánek 
 
 
 
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. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  
 
 

Vyvěšeno dne ..................................                                         Sejmuto dne ...........................................  

 

…………………………………………..                                      ……………………………………………… 

podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení                           podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí        

 

 razítko                                                                                       razítko  
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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: ………………………………………..………….  
 
 
 

Magistrát města Hradec Králové a Obec Předměřice nad Labem tímto ve smyslu ustanovení § 25 
odst. 3 správního řádu žádáme o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce 
a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení opatření obecné povahy, 
opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí na odbor dopravně správních agend Magistrátu města 
Hradec Králové. 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, IDDS: bjpdzta, Pavel Žilka 
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q 
  
dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní 
inspektorát, IDDS: urnai6d, ul. Mrštíkova 
  
na vědomí 
Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj 
Statutární město Hradec Králové, Městská policie, Dlouhá č.p. 211, 502 00  Hradec Králové 
Obec Předměřice nad Labem, IDDS: jrda9er 
Statutární město Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č. p. 408/51, 500 03 Hradec 
Králové 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypraveno dne: 
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