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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 - 17381 - 2/ČJ - 2021 050206 ze dne 15. března 2021
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 silnici III/29827 (ul. Úprkova) a na místních komunikacích ul. Náhon, Malšovická,
Malšovický most a Zámostí v Hradci Králové následující dopravní značení:
„Dopravně inženýrské opatření pro cyklisty na Malšovickém nadjezdu“ zpracované Atelierem
malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, č.
zakázky 8/3/19 - 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: realizace úpravy dopravního značení dle zpracovaného DIO
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Technické služby Hradec Králové, Na
Brně 362, 500 06 Hradec Králové, Ing. Šárka Kubcová, 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.
7) V řešeném úseku musí dojít ke kompletnímu odstranění stávajícího vodorovného dopravního
značení takovým způsobem, aby nebylo viditelné a nepůsobilo zmatečně v kombinaci s novým
vodorovným dopravním značením. PČR doporučuje realizaci spojit s úpravou povrchu vozovky,
která je zvláště na Malšovickém nadjezdu v poměrně špatném stavu.
8) Ochranný jízdní pruh pro cyklisty na Malšovickém nadjezdu (směr ul. Malšovická) by dle názoru
PČR mohl mít šířku 1,5 m (obdobně jako na opačné straně vyhrazený jízdní pruh). Jízdní pruh pro
motorovou dopravu pak bude mít komfortnější parametry (šířka 3 m).
9) Stávající svislé dopravní značení C 7b, C 8b, C 9b může být umístěno při levé straně komunikace.
(redukce sloupků dopravního značení).
10) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, pokud nedošlo k dohodě se
správcem komunikace o převodu dopravního značení.

Odůvodnění:
Statutární město Hradec Králové zastoupené odborem správy majetku města, Československé
armády 408, 500 03 Hradec Králové požádalo dne 19. 11. 2020 o výše uvedené dopravní značení
z důvodu realizace úpravy dopravního značení dle zpracovaného DIO „Dopravně inženýrské opatření
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pro cyklisty na Malšovickém nadjezdu“. Dne 11. 12. 2020 bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván
k doplnění žádosti, k čemuž mu byla stanovena lhůta do 15. 1. 2021. Dne 14. 1. 2021 požádalo
Statutární město Hradec Králové o prodloužení lhůty do 28. 2. 2021. Žádosti bylo vyhověno. Podklady
byly doplněny dne 19. 2. 2021. Dne 17. 3. 2021 vydal zdejší úřad Oznámení o návrhu opatření
obecné povahy a vyzval k uplatnění připomínek a námitek. Této možnosti ve stanovené lhůtě nikdo
nevyužil. Tento 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:

Příloha:
-situační plánek

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády č.p. 408/51,
500 03 Hradec Králové 3
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Hradec Králové Dopravní
inspektorát, IDDS: urnai6d
na vědomí
Technické služby Hradec Králové, IDDS: 3aak9xj
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Magistrát města Hradec Králové, úřední deska, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec
Králové

Vypraveno dne:

3/4

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 :
………………………………………..………….

4/4

