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Navrhovatel: SK BP LUMEN, spolek, IČO 69172421, Puškinova 546, 542 32 Úpice 
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II a III třídy, 
místní komunikace  a veřejně přístupné účelové komunikaci - “MTB maraton Apache Jestřebí hory 
2018“  

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   
 

opatření obecné povahy 
 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, obecní úřad obce s rozšířenou působností, věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 
o silničním provozu“), na základě žádosti č.j.: MUTN 42297/2018, kterou podal spolek SK BP 
LUMEN, spolek, IČO 69172421, Puškinova 546, 542 32 Úpice, dne 04.05.2018, v řízení 
vedeném podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “správní řád“), po projednání a písemném vyjádření Policie ČR DI Trutnov Č.j.: KRPH-
42999/Čj-2018-051006 ze dne 04.05.2018, po posouzení této žádosti a v souladu s ustanovením 
§ 77 odst. 1 písm. c)  a odst. 5 zákona o silničním provozu a v návaznosti na ustanovení § 171, 
a § 173 správního řádu,  
 

 
stanoví přechodnou úpravu provozu  

 
na silnici II/304 v obci Úpice, silnici III/3013 v obci Suchovršice a Trutnov - Bohuslavice, 
silnici III/3015 v obci Velké Svatoňovice – Markoušovice, silnici III/30115 v obci Radvanice – 
Slavětín, silnici III/3014 v obci Malé Svatoňovice – Odolov, silnici III/3019 v obci Jívka, silnici 
II/567 v obci Rtyně v Podkrkonoší, silnici II/304 v obci Havlovice, III/3041 v obci Hajnice 
a Maršov u Úpice, místní komunikace a veřejně přístupných účelových komunikacích ve 
správním obvodu ORP Trutnov - viz přílohy, v souvislosti s organizací cyklistického závodu 
“MTB maraton Apache Jestřebí hory 2018“.  
 
K označení krátkodobé úplné uzavírky při startu závodu a dopravních omezení v průběhu závodu 
bude užito dopravní značení v rozsahu:  
 
viz přílohy a popis 
 
Velikost dopravního značení :  základní rozměrová řada 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Odbor výstavby  
oddělení silničního hospodářství a dopravy 
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Provedení dopravního značení: retroreflexní, třída R 1 
Důvod: pořádání cyklistického závodu  
Platnost úpravy:  19.05.2018  
 
Úpice – silnice II/304, před křižovatkou s ulicí Dr. E. Beneše, směr ulice Dr. A. Hejny v době startu  
za součinnosti Policie ČR v sobotu 19.05.2018 cca 9:00 h a 11:30 h  
 1x  - B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech  
 +   Z 2 Zábrana pro označení uzavírky 
    IP 22 Změna organizace dopravy “Cyklistický závod“ – dle potřeby 
 
Cyklistický závod “MTB maraton Apache Jestřebí hory 2018“, sobota 19.05.2018 – trasa 
závodu 
 
    IP   22 Změna místní úpravy “Cyklistický závod“ – dle potřeby 
 
Velikost dopravního značení:  základní rozměrová řada  
Provedení dopravního značení:  retroreflexní 
Důvod: pořádání cyklistického závodu “MTB maraton Apache Jestřebí hory 2018“ 
 
Úsek:  nájezd, jízda a výjezd silnice II/304 Úpice;  přejezd silnice III/3013 Suchovršice, 

Trutnov – Bohuslavice; nájezd, jízda a výjezd silnice III/3015 Velké Svatoňovice – 
Markoušovice; nájezd, jízda a výjezd silnice III/30115 Radvanice – Slavětín; přejezd 
silnice III/3014 Malé Svatoňovice – Odolov; nájezd, jízda a výjezd silnice III/30119 
Jívka; nájezd, jízda a výjezd silnice II/567 Rtyně v Podkrkonoší; nájezd, jízda 
a výjezd silnice II/304 Havlovice, nájezd, jízda a výjezd silnice III/3041 Hajnice 
a Maršov u Úpice, místní komunikace a veřejně přístupných účelových 
komunikacích ve správním obvodu ORP Trutnov - viz přílohy 

 
Při startech jednotlivých závodů v Úpici na náměstí T. G. Masaryka v čase 09:00 h 
a v  11:30 h zajistí organizátor úplnou uzavírku silnice II/304 pomocí dopravního značení 
“B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ a zábran “Z 2 Zábrana pro označení 
uzavírky“, spolu s asistencí Policie ČR. Uzavření trasy závodu od náměstí T. G. Masaryka 
ulicí Dr, E. Beneše, Dr. A. Hejny, Palackého, Na Veselce, Smetanova až po nájezd do ulice 
Zákopanka zajistí organizátor na všech připojeních místních a účelových komunikací řádně 
poučenými pořadateli ve výstražné vestě s nápisem “Pořadatel“. 
 
Platnost úpravy:  19.05.2018 8:30 h – 18:00 h postupně, dle průjezdu závodníků jednotlivými 

úseky. 
Osoba odpovědná za řádné provedení dopravního značení: Štěpán Pleskač, tel. 603 495 683. 
 
Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schválených přiložených 
schémat, nebo situačních plánků, pokud jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle 
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 
 
Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu 
a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
a v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ze dne 
31.07.2013.  
 
Během pořádání sportovní akce nesmí dojít ze strany organizátora k ohrožení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích. 

 
Před místem nájezdu a výjezdu závodu na silnice II. a III. třídy umístí pořadatel  dopravní značení 
IP 22 Změna organizace dopravy “Cyklistický závod“ tak, aby byli účastníci silničního provozu 
o konání závodu informováni. Toto dopravní značení může být na silnicích v případě potřeby 
doplněno dopravním značením B 20a Nejvyšší dovolená rychlost “70“, “50“ a na místních 
komunikacích  i B 20a “30“, před místa a úseky přejíždění závodu přes uvedené silnice a místní 
komunikace. V případě, že za takto značeným úsekem nebude ukončena platnost zákazových 
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značek křižovatkou, bude jejich platnost ukončena pomocí příslušné dopravní značky B 20b, 
případně dopravní značky B 26. 
 
V případě vzniku větší skupiny cyklistů zejména v počáteční fázi závodu, bude tato skupina 
cyklistů vpředu i vzadu doprovázena označeným vozidlem, případně doprovodným 
motocyklem. 

 

Pořadatel zajistí, aby zvlášť nebezpečná místa (uzavírky silnic, křižovatky, nepřehledné 
úseky, místa nájezdů, přejezdů a sjezdů silnic II. a III. třídy) byla zabezpečena ve spolupráci 
s MP, Policií ČR, popř. řádně poučeným pořadatelem ve výstražném oblečení, popř. vestě 
s nápisem “Pořadatel“, oprávněným v případě potřeby zastavovat účastníky závodu. 
V případě průjezdu skupiny s doprovodným vozidlem pak bude oprávněn zastavovat i 
provoz na silnici nebo místní komunikaci. Pro případ zastavování vozidel na silnici a místní 
komunikaci bude pořadatel vybaven zastavovacím terčem Z8b.  

 
Pouze vpředu a vzadu doprovázená skupina účastníků závodu bude při jízdě na silnicích 
a místních komunikacích oprávněna používat celou polovinu šířky vozovky  v jejím směru jízdy. 
V místě realizace vodorovného dopravního značení, pak celou šířku jízdního pruhu v jejím směru 
jízdy. 

 
Viditelnost dopravního značení musí být v obci zajištěna ze vzdálenosti 50m a mimo obec 
ze vzdálenosti 100 m. 

 
Přechodné dopravní značení  musí být umístěno na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní 
okraj přenosné značky musí být min. 0,6m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat 
do průjezdního profilu komunikace. 

 
Neprodleně po ukončení akce musí být přenosné dopravní značení odstraněno. 

 
Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015Sb. 
a ČSN EN 12899-1. 

 
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné 
opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy. 
 
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu  v platném znění, nabývá toto opatření 
obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který písemnost 
doručuje. 
 
Odůvodnění 

 
Na základě žádosti Č. j.: MUTN 42297/2018, kterou dne 04.05.2018, podal spolek SK BP LUMEN, 
spolek, IČO 69172421, Puškinova 546, 542 32 Úpice, stanovil  Městský úřad Trutnov, Odbor 
výstavby, věcně a místně příslušný správní orgán, přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích. Jedná se o použití dopravního značení pro označení krátkodobé úplné uzavírky při 
startu cyklistického závodu a trasy závodu v obcích Úpice, Suchovršice, Trutnov, Velké 
Svatoňovice, Radvanice, Malé Svatoňovice, Jívka, Rtyně v Podkrkonoší, Havlovice,  Hajnice 
a Maršov u Úpice. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem 
o silničním  provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích.  
K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu. Žádost byla ve 
smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednána s Policií České republiky, Krajským 
ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním 
inspektorátem, který k tomuto návrhu vydal písemné vyjádření Č.j.: KRPH-42999/Čj-2018-051006 
dne 04.05.2018.  
Na základě návrhu žadatele a po posouzení jeho žádosti, stanovil Městský úřad Trutnov, odbor 
výstavby, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přechodnou 
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úpravu provozu na pozemních komunikacích,  jak je výše uvedeno. Dopravní značení bude 
umístěno ve výše uvedeném termínu, dle grafického znázornění v příloze. 
 
V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto 
stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně 
s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně 
společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci zdejším správním úřadem. 
Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím. 

 
Poučení 

 
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na 
úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na 
úředních deskách obecních úřadů v obcích jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy 
týká.  
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
 
Dle § 173 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat 
opravný prostředek. 
 

(otisk úředního razítka) 
 
 

(vlastní rukou)      
 
z p. František Přibyl 
referent oddělení  
silničního hospodářství a dopravy 
 
 
Příloha 
10 x ověřená situace 
 

Toto oznámení musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední 
desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. 

      
 Bude sejmuto:  ………………… 

 

Vyvěšeno dne: ……………………..  Sejmuto dne:         ……………….  

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
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Toto oznámení bude rovněž vyvěšeno na úřední desce MÚ Úpice a OÚ Havlovice 

V souladu s § 25 správního řádu žádáme o bezodkladné vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na 
úřední desce a též zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním 
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po sejmutí vyhlášky žádáme o její zpětné zaslání s potvrzením 
termínu vyvěšení. 
 

Vyvěšeno dne: …………………….. Sejmuto dne:         …………………..  

                                                                                     

……………………………………………….  

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce 
a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Rozdělovník  
 
Na úřední desce vyvěsí 
 
- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
 (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření 
 obecné povahy) 
- MÚ Úpice, Pod městem 624, 542 32 Úpice  
- OÚ Havlovice, Havlovice 146, 542 32 Úpice  
 
Na vědomí 
(dodejky) 
- SK BP LUMEN, spolek, Puškinova č.p. 546, 542 32  Úpice 
  
dotčené správní úřady 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní 
 inspektorát, IDDS: urnai6d 
  
ostatní 
- Město Úpice, IDDS: v4sbatd 
- obec Havlovice, IDDS: jgwa57b 
- Město Rtyně v Podkrkonoší, IDDS: 2awbshw 
- Obec Malé Svatoňovice, IDDS: zcfbcuz 
- Obec Radvanice, IDDS: weqb7hj 
- Obec Jívka, IDDS: k4vapph 
- Obec Velké Svatoňovice, IDDS: 5hvbamn 
- Obec Batňovice, IDDS: c7cbp2b 
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz 
- OBEC SUCHOVRŠICE, IDDS: ku4a6dx 
- Obec Chvaleč, IDDS: vyka32n 
- obec Maršov u Úpice, IDDS: vnda6ds 
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím Odboru majetku města, IDDS: 
 3acbs2c 
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