Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo nám. 40, pracoviště Němcové 2020, 547 61 Náchod
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čj. 22581/11/DSH/A
V Náchodě dne 11.7.2011
Evidenční číslo: 77/11
Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Klimecká Alena
VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, rozhodující v přenesené
působnosti na základě ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, v souladu s ustanovením § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst.
1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikací“), po odsouhlasení Policií ČR Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje, územního odboru vnější služby dopravního inspektorátu Náchod
stanovuje
místní úpravu provozu a umístění svislého dopravního značení na místních komunikacích
pozemku p.č. 1079/3 a 1046, na silnici č. III/301 18 v kat. území Stárkov – dle schválené
přílohy.
značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení:
základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy:
TRVALE
Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:
Rudolf Pernica, Stárkov 115 a Ladislav Jiroušek SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hr.
Králové
Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního
plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu
uvedeného v tomto stanovení.

2 Dopravní značky musí být upevněny 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 mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v
obci z 50 m.
5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytýčeny inženýrské sítě, tyto
nesmějí být dotčeny.
6) Svým umístěním a barevným provedením musí dopravní značky odpovídat příloze č. 3
vyhlášky č. 30/2001 Sb., a ČSN EN 12899 a splňovat podmínky uvedené v publikaci TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích CDV Brno 2002, schválené MDS
ČR, pod č.j. 2816/02-120 ze dne 20. září 2002.
7) Před instalací dopravního značení nebo dopravního zařízení, musí žadatel získat souhlas
příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob
uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně zařízení.
8) Žadatel je povinen instalovat, udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní
zařízení, pokud nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního
značení, či dopravního zařízení, na vlastní náklady.
Odůvodnění
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 19.5.2011 žádost
Města Stárkova o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci p.p.č. 1079/3, 1046,
na silnici č. III/301 18 kat. území Stárkova dle přílohy.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná
o změnu dopravního značení dle předloženého dopravně inženýrského opatření, ke které je
zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě se
písemně vyjádřil příslušný orgán - Policie ČR KŘP KK ÚO VS dopravní inspektorát Náchod
dne 18.5.2011 po čj. KRPH-93-151/ČJ-2011-050506.
Na základě výše uvedeného doručil odbor dopravy a silničního hospodářství veřejnou
vyhláškou záměr opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu pod čj.
22581/11/DSH/A ze dne 24.5.2011 a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření. Ve
stanovené lhůtě nebyly vzneseny připomínky k navržené místní úpravě provozu.
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že písemnost se vyvěsí na
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje MěÚ Náchod, tak na Městském
úřadu Stárkov, který je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách
na dobu min. 15ti dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu,

který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Do podkladů lze nahlédnout 15 dnů ode dne zveřejnění stanovení u Městského úřadu Náchod,
ODSH, Němcové 2020 Náchod každé pondělí a středu od 8:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do
17:00 hod., v jiné pracovní dny po telefonické domluvě.
Poučení
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2
správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Kejzlarová
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce orgánu,
který písemnost doručuje
a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem
doručení.
Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník
Město Stárkov
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hr. Králové
Policie ČR KŘP KK ÚO VS DI Náchod
dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)

