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POSOUZENÍ OMEZENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY
V ULICI P. JILEMNICKÉHO
V PLOTIŠTÍCH NAD LABEM
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1. Identifikační údaje

Název a místo
Název:

Posouzení omezení tranzitní dopravy v ulici P. Jilemnického
v Plotištích nad Labem
Hradec Králové

Místo:
Stupeň PD:
Číslo zakázky:

Plotiště nad Labem
Technická pomoc
86/18

Údaje objednatele
Název:
Adresa:
IČ:
DIČ:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
00268810
CZ00268810

Údaje zpracovatele
Název:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
www:
Zodp. projektant:

VIAPROJEKT s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
27476049
CZ27476049
495 401 495
viaprojekt@viaprojekt.cz
viaprojekt.cz
Ing. Radek Michlík
evidenční číslo autorizované osoby ČKAIT 0601651,
obor Dopravní stavby

2. Úvod
Předmětem tohoto elaborátu je posouzení uvažovaného záměru na omezení tranzitní dopravy
nad 12,5 tun v ulici Petra Jilemnického v Plotištích nad Labem.
Cílem záměru je vymístění tranzitní dopravy nad 12 t ze zájmové lokality.

3. Výchozí podklady
Pro zpracování byly použity následující podklady:


příslušné TP a ČSN a další platné podklady a předpisy, zejména:
- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 317/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů
-Vyhláška č. 84/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy


údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec
Králové



zadání objednatele



místní šetření, včetně fotodokumentace

4. Stávající stav
Lokalita se nachází v severozápadní části města Hradce Králové.
Ulice Petra Jilemnického je součástí průtahu krajské silnice III. třídy číslo 29913 Hradec
Králové – Předměřice nad Labem.
Silnice III/29913 je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a ve správě Správy silnic
Královéhradeckého kraje.
Ulice P. Jilemnického je trasována ve směru jihoseverním. Z jižní strany je ulice napojena na
státní silnici I/35 (ulice Koutníkova) prostřednictví světelně řízené křižovatky. Ze severní strany
silnice pokračuje mimo obvod města Hradec Králové a navazuje průtahem obcí Předměřice nad
Labem.
Silnice III/29913 je obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 6-7 m. Délka zájmového
úseku na katastru Plotišť nad Labem je cca 3,2 km. Délka navazujícího úseku na katastru sousední
obce Předměřice nad Labem je cca 3,4 km.
Silnice zprostředkovává dopravní spojení s nadřazenou silniční sítí a zajišťuje přímou
dopravní obsluhu.
Funkční skupina je dle ČSN 736110/Z1 ve skupině B, tzn. sběrná komunikace obytných
útvarů, průtah silnice III. třídy. Sběrné komunikace přivádějí dopravu na nadřazenou silniční síť, tvoří
hlavní dopravní osy v území, jsou nositelem tras veřejné hromadné dopravy, plní také funkci obsluhy
přilehlé zástavby. Ve všech parametrech silnice III/29913 definici sběrné komunikace splňuje.
Na silnici III/29913 je napojeno množství dalších komunikací, místních i účelových, a
sjezdů. Z hlediska dopravy jsou významné komunikační propojky se silnicí I/33 (ulice Kotrčova,
Říčařova, Na Vyšehradě).
V zájmové lokalitě je velké množství průmyslových nebo zemědělských areálů s významným
podílem zdrojové a cílové nákladní dopravy.
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Obr. č.1 Mapa - stávající stav (zdroj: seznam.cz)

Foto. č.1 Ulice P. Jilemnického – jižní část
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Foto. č.2 Ulice P. Jilemnického – střední část

Foto. č.3 Ulice P. Jilemnického – severní část

5. Řešení dle územně-plánovací dokumentace
Dle platného územního plánu města Hradec Králové zůstává průtah silnice III/29913
v závazné části územního plánu ve stávající trase. Jako výhledová trasa jižní část území protíná tzv.
Severní tangenta.
Dle nově pořizovaného územního plánu města je koridor pro Severní tangentu veden
severněji.
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Obr. č.2 Výřez z platného ÚP Hradce Králové, hlavní výkres
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Obr. č.3 Výřez z návrhu nového ÚP Hradce Králové, hlavní výkres, 01.2019

6. Intenzity dopravy
Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let.
Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a významných místních
komunikací. Využitelné jsou údaje z posledního sčítání dopravy v roce 2016.
V zájmovém území celostátní sčítání prováděno nebylo, z hlediska metodiky celostátního
sčítání nejsou intenzity v ulici Petra Jilemnického významné.
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Obr. č.4 Výřez z mapy dopravního sčítání 2016 (zdroj: www.rsd.cz)

Dalším podkladem z hlediska intenzit je podklad ze studie Ověření dopadů řešení dopravní
infrastruktury v návrhu ÚPHK (AF-CITYPLAN s.r.o. 2016):
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Obr. č.2: Výřez z přílohy Zatížení silniční sítě – rok 2016 – současný stav (AF-CITYPLAN s.r.o.
2016).
Dle tohoto podkladu se počty vozidel v ulici Petra Jilemnického pohybují v rozmezí 540 (v
severní části směrem na Předměřice nad Labem) až 1880 (před napojením na silnici I/35) osobních
vozidel za 24 hodin v obou směrech.
Z hlediska dopravních intenzit v rámci širší oblasti se jedná spíše o podprůměrné hodnoty.
Intenzita nákladních vozidel je dle tohoto elaborátu v celém úseku cca 100 nákladních vozidel za 24
hodin v obou směrech, na navazujícím úseku v Předměřicích nad Labem při napojení na silnici I/33 je
počet nákladních vozidel dokonce na poloviční hodnotě.
STRANA 9

VIAPROJEKT s.r.o. Hradec Králové
 495 401 495, www.viaprojekt.cz

Dle Sčítání dopravy z roku 2016 byla intenzita nákladní dopravy na navazující silnici I/35
TNV=6466 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech, na silnici I/33 byla intenzita
nákladní dopravy TNV=5909 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech.
Z uvedených údajů lze dovodit, že silnice III/29913 (Petra Jilemnického) slouží převážně
zdrojové a cílové nákladní dopravě, intenzita nákladní dopravy v zájmovém úseku je oproti
navazujícím silnicím I. třídy minimální (cca 2%).
Dle počtů vozidel nevyplývá, že silnice III/29913 je využívána pro tranzitní nákladní
dopravu.
Pro případné zpřesnění intenzit dopravy v zájmovém území by muselo být provedeno sčítání
dopravy s případným doplněním o směrový průzkum, ze kterého by bylo zřejmé, jaký skutečný počet
tranzitních vozidel územím projíždí. (není předmětem tohoto posouzení). Případné samostatné sčítání
dopravy musí odpovídat podmínkám dle příslušných ČSN a TP.
7. Legislativa
Případné omezení tranzitní nákladní dopravy je upraveno Zákonem č. 268/2015 Sb., kterým
se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Omezení vjezdu některých vozidel je řešeno dle § 24a:
Tranzitní nákladní dopravu prováděnou nákladním vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž
největší povolená hmotnost činí 12 tun a více, lze na silnici II. a III. třídy zakázat nebo omezit
stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu,
jen je-li možné využít jinou vhodnou trasu včetně trasy vedoucí po pozemní komunikaci podléhající
zpoplatnění.
Za tranzitní nákladní dopravu se nepovažuje užití pozemní komunikace
a) nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla,
provozovny nebo bydliště dopravce nebo bydliště řidiče,
b) složkami integrovaného záchranného systému,
c) nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiného státu.
Vlastní řízení o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní
značení) je vydáváno příslušným silničním správním úřadem ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Místní úpravu provozu na silnicích III. třídy stanoví obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Účastníkem řízení je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky, jako orgán
státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust.
§ 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; s
odkazem na ust. § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů.
Dalším účastníkem řízení je správce komunikace, tzn. Správa silnic Královéhradeckého
kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv
Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům,
včetně jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Místní 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
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silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Opatření obecné povahy nebo jeho návrh zveřejní příslušný správní orgán na úředních
deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká, vztahujeli se stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k provozu v zastavěném území
dotčené obce nebo může-li stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dojít ke
zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.
Z uvedeného vyplývá, že pokud by byla objízdná trasa vytyčena prostřednictvím komunikací
mimo správní obvod Hradce Králové, budou účastníkem řízení rovněž obce dotčené objízdnou trasou.
8. Posouzení
Řešen je případný průjezd tranzitní dopravy po trase silnice III/29913 (Petra Jilemnického,
Obránců Míru) v úseku mezi silnicemi I. třídy I/35 a I/33 v Plotištích nad Labem a částečně
v Předměřicích nad Labem.
Délka úseku, včetně úseku na katastru Předměřic nad Labem je 6,6 km, trasa je vedena
souběžně se silnicí I/33.
Návrh na omezení tranzitní nákladní dopravy se nejeví v současné době nutný z těchto
důvodů:
- jedná se o krajskou silnici III. třídy a zároveň o sběrnou komunikaci s významnou dopravní
funkcí. Na silnici III/29913 je napojeno množství dalších komunikací, místních i účelových, a sjezdů.
Z dostupných údajů o počtech vozidel lze dovodit, že silnice III/29913 (Petra Jilemnického) slouží
převážně zdrojové a cílové nákladní dopravě, intenzita nákladní dopravy v zájmovém úseku je oproti
navazujícím silnicím I. třídy minimální. Dle počtů vozidel nevyplývá, že silnice III/29913 je
využívána pro tranzitní nákladní dopravu. Pro případné zpřesnění intenzit dopravy v zájmovém území
by muselo být provedeno sčítání dopravy s případným doplněním o směrový průzkum, ze kterého by
bylo zřejmé, jaký skutečný počet tranzitních vozidel územím projíždí. (není předmětem tohoto
posouzení). Případné samostatné sčítání dopravy musí odpovídat podmínkám dle příslušných metodik,
ČSN a Technických podmínek schválených Ministerstvem dopravy.
- trasa po silnici III/29913 není kratší než po silnici I/35 a I/33, vlastní průjezd zastavěnou
částí města pro tranzitní dopravu není atraktivní, průjezd zastavěným územím obce je
komplikovanější, pomalejší, než prostřednictvím silnic I. třídy s vyšší dovolenou rychlostí.
- velmi komplikované je následné vymáhání tohoto opatření (omezení tranzitní dopravy nad
12 t) ze strany dohledu Policie ČR i městské policie. Vzhledem ke skutečnosti, že omezení by se
nevztahovalo na zdrojovou a cílovou dopravu, která v daném území v současné době převažuje, je
postih skutečné tranzitní dopravy obtížně proveditelný.
9. Závěr
Záměr omezení tranzitní dopravy nad 12 tun v ulici Petra Jilemnického v Plotištích nad
Labem z výše uvedených důvodů není v současné době nutný, záměr nedoporučuji.
V rámci průtahu silnice III/29913 doporučuji řešit úpravy dle TP 145 Zásady pro navrhování
úprav průtahů silnic obcemi, především s cílem dosažení vyšší bezpečnosti všech účastníků silničního
provozu a zlepšení podmínek chodců a cyklistů v daném území.

Hradec Králové, leden 2019
za VIAPROJEKT s.r.o.

Ing. Radek Michlík
autorizovaný inženýr ČKAIT
pro obor dopravní stavby
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