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Oddělení dopravy a silničního hospodářství
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549 01 Nové Město nad Metují

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují
NMNM/1998/2022/ODSH/TriR/4 R. Tříska/676 21.03.2022

triska@novemestonm.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, 
(dále jen „správní orgán“), jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro místní 
a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci 
a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. 
třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle § 124 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu)“, 
na základě žádosti, čj.: NMNM/1998/2022/ODSH/TriR/1, ze dne 26. ledna 2022, o stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích a stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, čj.: KRPH-54115/ČJ-
2021-050506, ze dne 9. července 2021 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
o silničním provozu, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,

kterým se upravuje provoz na silnici II/285, v blízkosti vjezdu do areálu společnosti  Nahořanská 
a.s., viz situace v příloze, za těchto podmínek:

Dopravní značeni proveďte jako: stálé dopravní značení svislé
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Místo: silnice II/285 (p. p. č. 2239, k. ú. Městec u Nahořan) 
Doba platnosti: bez omezení
Důvod: zamezení zastavování a stání nákladních vozidel a jiných zemědělských strojů na silnici 
II/285 při čekání na vážení
Odpovědná osoba: viz žádost o stanovení místní úpravy provozu,

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:
1) Dopravní značení proveďte dle přiložené situace, pokud je nedílnou součástí tohoto 

stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
2) Umístění dopravních značek a dopravního zařízení musí splňovat podmínky uvedené 

v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené 
MD ČR pod čj.: 532/2013-120-STSP/1, ze dne 31. 7. 2013 s účinností od 1. 8. 2013. Barevně 
i provedením musí dopravní značky a dopravní zařízení odpovídat příloze vyhlášky 
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č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Při instalaci svislého dopravního značení nesmí být dotčeny inženýrské sítě.

3) Bude odstraněna vegetace, zasahující do rozhledových poměrů křižovatek a sjezdů.
4) 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 dopravního 
zařízení.

5) Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení, či dopravní zařízení, pokud 
nedošlo k dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení, 
či dopravního zařízení.

Odůvodnění:
Dne 26. ledna 2022 požádala společnost NAHOŘANSKÁ a.s. o stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích, spočívající v umístění svislého dopravního značení na silnici II/285 
z důvodu zamezení stání a zastavení nákladní vozidel a jiných zemědělských strojů na silnici II/285 
při čekání na vážení. K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie.
Vzhledem k tomu, že by stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích mohla být 
dotčena práva osob, které nejsou správnímu orgánu známy, vydal správní orgán návrh opatření 
obecné povahy, který byl vyvěšen v době od 28. ledna 2022 do 1. března 2022 na úředních deskách 
Městského úřadu Nové Město nad Metují (elektronické i listinné) a Obecního úřadu Nahořany 
(elektronické i listinné) s termínem k podání připomínek či námitek 30 dnů od zveřejnění.
Ve stanovené lhůtě nebyly k návrhu opatření obecné povahy vzneseny námitky a připomínky. 

Poučení:
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou, dle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšením 
na úředních deskách Městského úřadu města Nové Město nad Metují (elektronické i listinné) 
a Obecního úřadu obce Nahořany (elektronické i listinné) s vyznačením dne vyvěšení. Účinnosti 
nabývá patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Radomír Tříska
referent Oddělení dopravy a silničního hospodářství
Odbor správní

Přílohy:
1 list grafické přílohy

Rozdělovník:
- Ing. Otto Beneš, Žďárky 224, 549 37 Žďárky
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní 

inspektorát
- Ostatní: veřejná vyhláška město Nové Město nad Metují – úřední deska

  veřejná vyhláška obec Nahořany – úřední deska
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