
543,*,ill m??ťKHti,W,

lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llill lllll
!... pltttl i n-!-:fr- rarn-l -žli*. ,"r_- l,.-; 3 ..' - , LJá. -'; i é -:

ffiwm wM}# ffiffiw# ffir& mw&ktrffiMffiffiMffi xm Mrm$w

VA pls ZN-:
ZE DNE:
NA , NA*KA {ě",j,}:

onH R,| OnnĚmrolÍ:

MOBIL:
E-MAIL:

06.05.2022
KU KH K_ 1 87 2alD Sl20 22-3 (VA)

lng. Jaroslav Vaňásek
Odbor dopravy a silničního hospodá ství
Oddělení silničního hospodá ství
602 663 814
jva n asek@ kr-kra love h rad ecky. cz

i,_} l:i.."í" i" J *,*rt . 23.05.2022

ffim#mt mt*; 6
ffim#wŤpímh: 1 l*wt*:
ff**wt mvmxk*; 0
ffip" mmffik, mk" nm# m; 28a,4.2, S/5

Ve ejná vyhláška

Opat ení obecné povahy

KrajskY ti ad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodá ství, jako věcně
a místně p íslušn správní orgán dle ustanovení 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteq ch zákonr], v p|atném znění
(dále jen zákona), na základě ust. 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č.
50012004 Sb., správní ád, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen správní ád), k podnětu
společnosti N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litomě ice, s.r.o., lČO +aS0+287, Na
Nerudova 2215, 412 01 Litomě ice, kterou zastupuje společnost SEDOZ DZ s.r.o., lČO
24218537, Primátorská296138,180 00 Praha, ozn a m u j e, že

stanoví

po projednání s PoIicií České republiky, Krajsklim editelstvím policie Krátovéhradeckého
kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení 77 odst. 3
a 5 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích_a o změnách někten ch
zákon , v platném znění a vyhlášky č. 29412015 Sb., kter vydal stanovisko čj. KRPH_
lsz+o-st ČJ-2022-o5o406 ze dne 1 3. Wětna 2a22

p echodnou pravu provozu

na silnici ll32 p i místní části Bartoušov a Žitětrn obce Jičíněves v prostoru
Železniěního p ejezdu ev.č. P4627 u vlakové stanice ŽitOtin; dáte na si|nici ll32 v

frív*vmfl k* mc*rw&m í $ tr4# | S## #§ l $*rm#m* Kra& *v*
tm-: 4#ffiffiŤTtŤŤ |ťmx: 4#ffiffitT3§ffi
#- Ťtffi ; ffi#sŤffiffikr-krm$*vmfunm#**ky-*m
www- kr-knm {*vffi h rffi ##*ky- #ffi

Ww&W *wx, r ry*WW, w Wyw ffiffiwww& m& xstm#
* %WffiWrywwvy wb#;wm-



navazuiícím úseku v rámci označení úseku prováděných prací a objízdných tras, dle
grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

Dopravníznačeníproveďtejako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní
zaíízení, světel né si g nály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní
Silnice: ll32
Platnost úpravy: 28.05.2022 od 22:00 hod. - 29.05.2022 do 04:30 hod.

Důvod: úprava GPK železničního přejezdu ev.č. P4627 na silnici ll32 u vlakové stanice
žitetin

Osoba (organizace) odpovědnáza řádné provedení úpravy:

SEDOZ DZ s.r.o., lČo 242'18537, pan Tomáš Roubíček, tel. 604 188 882 za osazení a
úplnost DZ

Další podmínky pro o azení p echodné upravy provozu:

í) Dopravní značení, dopravní zaíízeni, světelné signály proveďte dle p iIoženého
situačního plánku, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo
podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2\ Dopravní značení, dopravní zaíízení, světelné signáIy je nutno pr běžně kontrolovat a

zj ištěné závady neprodleně odstraňovat.
3) V prriběhu omezení bude dbáno o neporušenost a rJplnost dopravního značenÍ.

V p ípadě rozporu s navženou p echodnou ripravou provozu na pozemních

komunikacích, bude stávající dopravní značení místních riprav provozu zakryto, nebo

bude jeho platnost zrušena p eškrtnutím dle TP 66 - ,,Zásady pro oznaČování
pracovních míst na pozemních komunikacích" (dále jen TP 66). Zejména požadujeme
p eškrtnutí nebo zakrytí orientačního dopravního značení uvádějícího cíle v rozporu

s uzavírkou, dále veškeré dopravní značení lS 3, (Směrové tabule) navádějící dopravu

do uzav eného směru silnice l/32 budou dočasně zneplatněny.
4| Práce mohou bl t zaháieny, re p. provedeno uzav ení si|nice ll32 pomocí

instaIace dopravního značení B í + E {3 a zábran 22, až poté, co se ukáŽe
dopravně inžen rské opat ení jako činné.

5) Svislé dopravní značení č.lP 22 bude s textem:

silnice l/32
železniéní p ejezd
P4627 Bartoušov
uzav en

6) Svislé dopravní značení č. E3a bude v souladu s TP 65, kde je uvedeno: tJOaj o

vzdáIenosti se do hodnoty 300 m zaokrouhluje na celé desítky metrti, nad 300 m do

3000 m na celé stovky metnj a nad 3000 m na celé kilometry.
7) V p ípadě vzniku krátkodob ch dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy

zajistí zhotovitel ízení provozu pomocí náležitě poučen ch osob, vybaven ch
q. stražnl m oblečením dle TP 66.
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8) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy
zajistí zhotovitel íízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených
uýstražným oblečením dIe TP 66.

9) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navŽené
přechodné dopravní značení zakry1o nebo odstraněno do doby pokračování prací., Po
definitivním ukončení prací bude dopravní značenl umístěné v souvislosti s omezením
neprodleně odstraněno

10) Dopravní značení; dopravní zaíízení, světelné signály budou osazeny v souladu s
platnými technickými podmínkami a dle schválené dokumentace a bude zajištěna jeho

viditelnost po celou dobu stavby. Dopravní značení bude za snižené viditelnosti

doplněno o osvětlení pomocí uýstražných světel 37, d|e obecných zásad pro jejich

umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technichých podmínek TP
66.

11) Na silnici l/32 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění
dopravního značení a dopravního zařízení. V případě vzniku v dopravně inženýrském
opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, mŮŽe

byí ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava 
_

dopravního značení a dopravního zařízení.
12| Omezení provozu bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je

povinen pokud to bude možné obnovit provoz ve všech jízdních pruzích silnice
llg2.

13) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s
červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích
a sloupcích pro dopravní značení a průběžně bude kontrotována jeho funkčnost a
umístění.

14) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu
(např. vítr).

15) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměru
křižovatek.

16) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího
okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 - 2,00 m. Vodorovná
vzdálenost bližšího okraje přenosné znaéky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50

- 4,00 m.

17) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve rnýšce nejméně 0,6 m nad úrovní
vozovky a pokud možno v jednotné vrýšce v rámci pracovního místa.

18) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v
publikaci TP č. 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích, l!l. vydání, schválené MD ČR pod éj.2112O15-12O-TN/1, ze dne
123.2a15, účinností od 1.4.2015,

19) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhIášky č.29412015
Sb., a čstv pN 12 899_1, čsN EN 1463-1.

20} Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě
předloženo kontrolním orgánům.

odůvodnění:

Společnost N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., lČo 44564287, Na
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, kterou zastupuje společnost SEDOZ DZ s.r,o., tČO
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24218537, Primátorská 296/38, 180 00 Praha, podala podnět ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářsfuí, ke stanovení přechodné
úpravy provozu na silnici ll32 pli místní části Bartoušov a Žitětin obce Jičíněves v prostoru
žeIezničního přejezdu ev.ě.P4627 u vlakové stanice Žitetin; dále na sitnici ll32v navazujícím
úseku v rámci označení úseku prováděných prací a objízdných tras, dle grafického
znázoméní v příloze, ve uýše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici ll32 v rámci úpravy GPK železničního
přejezdu ev.é.P4627 u vlakové stanice Žitětin.
V době úpIné uzavírky železničního přejezdu ev.č. P4627 na silnici ll32 u vlakové stanice
Žitetin bude vyloučena veškerá doprava mimo vozidel stavby z místa úplné uzavírky,
přičemž provoz bude převeden na objízdné trasy.
Objízdná trasa ve směru Jičín - Kopidlno: l/32- Staré Místo - ll/501 - Ve!iš, Libáň - |ll280 -
Kopidlno -ll32.
Objízdná trasa ve směru Kopidlno - Jičín: I/32- Kopidlno - l!/280 - ChoIenice, Slavhostice -
|ll328- Češov, Jičíněves -ll32.

Podnět by| pQednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie
Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smysIu
ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách něktených zákonů, v platném znéní a vyhlášky é. 29412015 Sb., ktený vydal
stanovisko čj. KRPH-B24a-5ĚJ-2022-050406 ze dne 13. května 2022. Správní orgán se
s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudiI dle platné právní úpravy, dle zákona č. 36112000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů, v platném znění a dle
vyhlášky č.294l2a15 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu
provozu ve shora uvedeném znění.

Upozornění:

V souvislosti s rnýrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornitn že toto
stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně při úplné
uzavírce, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení úplné uzavírky, které
v předmětné věcivydal zdejší správní úřad.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy neIze v souIadu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat

opravný prostředek.

Z p. lng. Jaroslav Vaňásek
referent odděIení silničního hospodá ství

P íIoha: navržené dopravně inženlirské opat ení

ii
}.
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, ktený písemnost
doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkov,ý přístup. Opatření obecné povahy
musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru

dopravy a siIničního hospodářství Krajského úřadu Krá|ovéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce města Kopidlno, Libáň,

obce Jičíněves, Veliš, Bukvice, Střevač, Bystřice, SedIiště, Staré Hrady, Cholenice, Vršce,
Stavhostice, Češov, Údrnice.
Opatření obecné povahy nabiývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: la

$B Cgvsrfuc
ny&.ŇICE l l l, 5CI7 23 Libáň
Mob. 60ó 2ži B 14,6{\2 ?15 552
*-inail: ctu.Lrystri*c'C czna}jl.cz

lČtl tfir7 i42{}, č.U, 1,isáJ/+s3.tpíť}gas

Razítko, podpis rj ední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na ední desce.
Zve ejněno zpťrsobem umožňujícím dálkovY p ístup:

Vyvěšeno dne

F\ ,,/,* fu_5 ,##"Í V'
l t a i a, i a a a a a r a a a a t a a a t t a aa Sejmuto dne: . ... t ..1.1 1.1.

C$ EC Y ,TŤt C
ny.?,ll1íCn í l i, 5{}? ?3 tib{ň

Mrrh. ó()6 2?í S l4, 6t}? ?15 55ž
c-ttlltil: r:u.b1,1,tl,i,:;u fr)sezna, },ťft

rčn oilť?i,:ífíl" ů. . llu;;;.,***ňffiil
Razítko, podpis oprávněné ední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení zprlsobem
umožňujícím dálkov p ístup.

Rozdělovník:

účastníci fizení:

1/ N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litomě ice, s.r.o., ÉO aqsal287, Na Nerudova 2215,
41201Litomě ice, cestou plné moci:
sEDoZ DZ s.r.o., lČo uzta537, Primátorská 296t38,180 00 Praha

2/ ŘediteIství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec
Králové

3/ ostatní - ve ejná vyhláška
a/ Městslo. ad Kopidlno - rj ední deska
b/ Městskli ú ad Libáň - ri ední deska
c/ Obecní ad Jičíněves - ú ední deska
d/ Obecní ad VeIiš - rj ední deska
el obecní ri ad Bukvice - ri ední deska
f/ obecní ad st evač - ri ední deska
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g/ Obecní ú ad Byst ice - ú ední deska
h/ obecní u ad sedliště - ú ední deska
chl obecní ú ad staré Hrady - ú ední deska
i/ obecní rj ad cholenice - rj ední deska
j/ Obecní ú ad Vršce - u ední deska
1ď obecní ú ad slavhostice - u ední deska
l/ obecní ú ad Češov - ú ední deska
ml obecní ú ad Úornice - ú ední deska
nl Krajsk u ad Královéhradeckého kraje - u ední deska

Dotčeny orgán:

policie Čn xŘp KK Úo DI Jičín

Na vědomí:

Městsk ad Jičín, odbor dopravy, oddělení silničního hospodá sNí, Žažkovo náměstí 18,
506 01 Jičín
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