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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 
 

Městský úřad Holice, stavební úřad jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust. § 124 
odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o silničním provozu) na základě žádosti, kterou podala příspěvková 
organizace 

Kulturní dům města Holic, IČO 00371106, Holubova 768, 534 01 Holice v Čechách 

dne 27.02.2023 a po předchozím písemném vyjádření policejního orgánu z Krajského 
ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru, dopravního inspektorátu v Pardubicích 
vydaného pod Čj.: KRPE-21373-4/ČJ-2023-170606 ze dne 10.03.2022. 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích, následující dopravní značení případně dopravní zařízení: 

Letní kino 11.8. – 12.8.2023 

 

Místo konání: Holice v Čechách v ul. Holubova (na pozemku p. č. 363/5 v k.ú. Holice 
v Čechách – parkoviště mezi Kulturním domem v Holicích a Základní uměleckou školou Karla 
Malicha)  

 

Termín konání: (pátek) 11.08.2023  - (sobota) 12.08.2023  

 

Umístění dopravního značení. 

• B 28 – zákaz zastavení (ul. Holubova u vjezdu na parkoviště, Holice) 
• E 13 – dodatková tabulka text (datum konání) 
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Podmínky: 

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu pouze při 
splnění následujících podmínek. Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze 
konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.  

1. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení 
pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení 
sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace. 

2. Dopravní značení bude umístěno v souladu s platnými TP 65 a vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značky 

Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada 

Provedení dopravních značek: reflexivní 

Zodpovědná osoba: Eva Hlaváčková, tel.: 733 132 858 

 

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

 

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu: 

1. Dopravní značení případně dopravní zařízení, proveďte a umístěte před zahájením akce 
dle dopravních schémat, pokud tyto jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle 
slovního popisu uvedeného v tomto stanovení. 

2. 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. 

3. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - 
Zásady pro přechodné dopravní značení schválené MD pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 
12.12. 2003. 

4. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se 
zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice). 

5. Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. 
6. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN 01 8020 a příloze č. 3 

vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
7. K zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bude užito přenosných dopravních 

značek na dobu nezbytně nutnou – omezení rychlostní sloužící jako ochrana pracovního 
místa bude neprodleně odstraněno po ukončení prací. 

8. Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek 
nedošlo ke změně jejich polohy a umístění. 

9. Budou splněny podmínky vlastníka komunikace Města Holice, IČ: 00273571 se sídlem 
Holubova čp. 1, 534 01 Holice v Čechách ze dne 27.02.2023. 

 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1a správního řádu: 
Kulturní dům města Holic, IČO 00371106, Holubova 768, 534 01 Holice v Čechách 

 

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

Městský úřad Holice, stavební úřad si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, 
pokud si to bude vyžadovat zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Proti tomuto 
stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním 
řízení. 
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Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při pořádání kulturní akce je nutná přechodná 
úprava provozu na pozemních komunikacích. 
Na tuto úpravu, která byla odsouhlasena příslušným policejním orgánem a projednána 
s vlastníkem komunikace. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 
1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti Kulturní dům města Holic, IČO 
00371106, Holubova 768, 534 01 Holice v Čechách. 
 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po 
dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v 
přezkumném řízení. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. 
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k 
podávání připomínek nebo námitek. 
 
 
Helena Sedláková v.r.                             otisk úředního razítka 
vedoucí 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Holice 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 
 
Příloha: 
- Situace dopravního značení. 

 
 
Obdrží: 
Kulturní dům města Holic, IDDS: s9sqvdn 
sídlo: Holubova č.p. 768, 534 01 Holice v Čechách 
 
Město Holice, IDDS: hwkbrgj 
sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách 
 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32 
sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
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