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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Stavební odbor Městského úřadu v Nové Pace, jako silniční správní úřad příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 05.03.2021 podané společností
ÚS Královéhradeckého kraje a. s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 (dále jen "žadatel"),
po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, územní odbor Jičín, Balbínova 24, 506 01 Jičín, čj. KRPH-3483-1/ČJ-2021-050406 ze dne 13.01.2021,
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Nová Paka ve správě žadatele od nabytí účinnosti opatření obecné povahy (pátým dnem po jeho vyvěšení)
do 13.01.2022 při údržbě, měření, zajištění bezpečnosti při opravách silnic.
Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví následující podmínky:
1. Pro označení pracovních míst v obci budou použita vzorová schémata: B/1, B/2, B/3, B/4, B/7, B/14.2,
B/14.3, B/25.1, B/25.2 a B/25.3 a mimo obec: C/1, C/2, C/3, C/11, C/12, C/13 a C/14. Schémata budou
použita podle dopravně technického stavu komunikace, rozhledových poměrů, rozměrů pracovního místa,
volné šíře vozovky a podobně.
2. Budou dodrženy podmínky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územní odbor Jičín čj. KRPH-3483-1/ČJ-2021-050406 ze dne 13.01.2021:
- Před provedením přechodné úpravy silničního provozu, požadujeme zaslání na email.
jc.di.komunikace@pcr.cz), v jaké době a na jaké silnici bude prováděna přechodná úprava silničního
provozu s příslušným schématem pro označení pracovního místa.
- Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě
osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní
komunikaci. Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel
S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických
podmínek TP 66. V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy
zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle
výše uvedených TP 66.
- V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení
zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení
umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních
zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s
příslušnými ČSN týkajících se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 66 ("Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích" - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 21/2015-120TN/1 ze dne 12.3.2015 s účinností od 1.4.2015).
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3. Osazení dopravního značení zajistí ÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření –
odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou
dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je pan Jaroslav Čipera, ÚS Královéhradeckého
kraje a. s., vedoucí závodu Jičín (tel. 493 586 957, mob. 606 073 858).
Odůvodnění:
Dne 05.03.2021 ÚS Královéhradeckého kraje, a.s., jednající Jaroslavem Čiperou, vedoucím závodu Jičín,
podala zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu zajištění
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích při údržbě, měření a opravách silnic II. a III. třídy na území
správního obvodu silničního správního úřadu MěÚ Nová Paka pro rok 2020. K žádosti bylo doloženo
stanovisko Krajského ředitelství Policie KH kraje, DI Jičín, Balbínova 24, 506 12 Jičín čj. KRPH-3483-1/ČJ2021-050406 ze dne 13.01.2021.
V souladu s § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky
ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích.
Silniční správní úřad stanovil podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu místní úpravu provozu,
dopravní značení v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,
protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto stanovení.

Poučení účastníků:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky.

Petra Ježová, Dis.
vedoucí stavebního odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 5 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne……………………………………. Sejmuto dne…………………………….
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Obdrží:
Účastníci řízení
ÚS Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3
Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Městys Pecka, IDDS: 677bit9
Obec Úbislavice, IDDS: nchbsgm
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6
Obec Vidochov, IDDS: wuqsz4
Veřejnost - podle § 25 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Jičín,
IDDS: urnai6d
Veřejná vyhláška k vyvěšení obdrží:
Město Nová Paka, Dukelské náměstí čp. 39, 509 01 Nová Paka
Obec Stará Paka, IDDS: ytha6e6
Obec Úbislavice, IDDS: nchbsgm
Městys Pecka, IDDS: 677bit9
Obec Vidochov, IDDS: wuqsz4

